OBEC MILEJOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Milejovice
č. 1 / 2016,
o zákazu používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Milejovice se na svém zasedání dne 24.6.2016 usnesením číslo 2 usneslo
vydat v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1

Účel vyhlášky
(1.) Cílem této vyhlášky je zamezení ohrožování bezpečnosti, zdraví, majetku a dobrých mravů
před činnostmi, které jsou spojeny s používání zábavní pyrotechniky.
Čl. 2

Výklad pojmů
(1.) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je používání zábavních pyrotechnických prostředků
třídy I, II, III a zábavných výbušných předmětů třídy IV, dle příslušného právního předpisu (dále
jen „činnosti“).
Čl. 3

Zákaz činnosti a vymezení místa a doby, kdy je možné činnost vykonávat
(1.) Výkon činnosti na území obce Milejovice se zakazuje s výjimkou uvedenou v čl. 3 odst. (2.)
této vyhlášky.
(2.) Činnost je povoleno vykonávat v době od 31. prosince od 18:00 do 1. ledna 20:00, včetně,
na území celé obce Milejovice.
Čl. 4

Udělení výjimky ze zákazu činnosti
(1.) Výjimkou ze zákazu činnosti může udělit rozhodnutím zastupitelstvo obce a to na základě
písemné žádosti. Žádost musí být podána obecnímu úřadu Milejovice nejméně 45 dní před datem,
ve kterém by provozování zábavní pyrotechniky mělo být započato. Žádost musí obsahovat
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následující informace:
a) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt v případě fyzické osoby nebo název,
IČ a sídlo provozovatele akce v případě právnické osoby
b) označení osoby odpovědné za zajištění bezpečnosti
c) místo konání, označení druhu akce, datum konání, počátek a konec akce
d) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
e) počet členů pořadatelské služby
(2.) Výjimka podle čl. 4 odst. (1.) této vyhlášky musí být stanovena na konkrétní kalendářní
den a jeho časové rozmezí.
Čl. 5

Sankce
(1.) Dohled nad dodržování této vyhlášky provádí zejména obecní úřad obce Milejovice.
(2.) Porušení této vyhlášky bude postihováno dle zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších změn a doplňků, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, nejde-li o trestný čin nebo správní delikt postižitelný podle zvláštních
předpisů.
Čl. 6

Závěrečná ustanovení
(1.) Touto vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze zákona a jiných právních
ustanovení.
Čl. 7

Účinnost
(1.) Vyhláška nabývá účinností od 1.8.2016.

_____________
Michal Fouček, DiS

_____________
Milan Vacek

místostarosta

starosta
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