Obec Bolehošť

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4 / 2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, která reguluje užívání
zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Bolehošť se na svém zasedání dne 10. 11. 2011 usnesením č. 5/11/2011 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1)

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně
před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky, zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

2)

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci Bolehošť.

Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a)

užívání a provozování zábavní pyrotechniky,

b)

provádění pyrotechnických efektů,

c)

odpalování ohňostrojů.

Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností
1)

Činnost uvedenou v čl. 2 je možno vykonávat mimo veřejná prostranství, a to ve dnech 30. 4. a 24.
12. v době od 18 hodin do 22 hodin.

2)

Činnost uvedenou v čl. 2 je možno vykonávat na veřejném prostranství, a to dne 30. 4. v době od 18
hodin do 22 hodin.

3)

Činnost uvedenou v čl. 2 je možno vykonávat mimo veřejná prostranství, a to ve dnech 31. 12. v době
od 18 hodin do 24 hodin a 1. 1. v době od 0 hodin do 1 hodiny.

4)

Činnost uvedenou v čl. 2 je možno vykonávat na veřejném prostranství, a to ve dnech 31. 12. v době
od 18 hodin do 24 hodin a 1. 1. v době od 0 hodin do 1 hodiny.
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Čl. 4
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1)

2)

Činnost uvedenou v čl. 3 odst. 3) je zakázáno provádět na veřejném prostranství v okruhu do 50 m od
objektu:
a)

autobusová zastávka (v Bolehošťské Lhotě, v Bolehošti u školy a v Bolehošti u obecního hostince),

b)

křesťanský křížek (v Bolehošťské Lhotě u požární zbrojnice a v Bolehošti u zelárny),

c)

pomník padlých (před obecním úřadem),

d)

obecní úřad.

Činnost uvedenou v čl. 3 odst. 4) je zakázáno provádět na veřejném prostranství mimo místa oficiálně
nahlášená pořadateli, pro konání společenských akcí.

Čl. 5
Osvobození a úlevy
1)

Zvláštní povolení nebo zrušení zákazu může vydat obecní zastupitelstvo na základě písmené žádosti
pořadatele akce, podané min. 30 dnů před jejím konáním. Vydané povolení bude určeno pro vymezenou dobu a prostranství. Žadatel musí uvést jméno, příjmení, bydliště, místo a název pořádané akce,
důvod žádosti a musí prokázat dovršení 18 let. Případné povolení bude zveřejněno mj. na úřední desce obecního úřadu min. 3 dny před termínem akce.

Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011.

……………………………………
Drahomíra Záleská

…………………………………….
Petr Kubíček

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne

14. 11. 2011

Sejmuto z úřední desky dne

………………………………
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