OBEC OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves
Obecně závazná vyhláška obce Ostrožská Nová Ves
č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves se na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesením
č. ZO14/2016/17 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky,
neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před
hlukem, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v zastavěné části obce
a zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
Čl. 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
1) Používání zábavní pyrotechniky v zastavěném území obce*) je zakázáno s výjimkami
stanovenými v odst. 2.
2) Používání zábavní pyrotechniky v zastavěném území obce je povoleno pouze ve
dnech 31. 12. a 1. 1. příslušného kalendářního roku.
Čl. 3
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu **) tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.

……………………………………….
Ing. Pavel Botek
starosta

……………………………………
Ing. Jaroslava Bedřichová
místostarostka

*) Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 2 odst. 1 písm. d) - zastavěným územím je území vymezené územním plánem nebo
postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená
v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán").
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 58 odst. 1 - Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území.
Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto
hranicích.
**) Důvodem naléhavého obecného zájmu jsou stížnosti a připomínky chovatelů a vlastníků domácích zvířat a jejich požadavky na zajištění ochrany před hlukem, zajištění
bezpečnosti, majetku a zdraví občanů i zvířat a zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření
příznivých podmínek pro život v obci.

Vyvěšeno na úřední desce : 22.12.2016
Sejmuto z úřední desky :

