OBEC DOLNÍ LUTYNĚ
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019,
o regulaci používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně se na svém zasedání dne 18.09.2019 2019 usnesením č. 98/9 bod 1.
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
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška) je zákaz používání zábavní
pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci Dolní Lutyně
nebo být v rozporu s dobrými mravy , ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
Používání zábavní pyrotechniky1 obce Dolní Lutyně zakázáno.

Čl. 3
Výjimky
1) Rada obce Dolní Lutyně je oprávněna na základě odůvodněné a předem doručené
žádosti
udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky, za
předpokladu splnění tento podmínek:
-

jedná se o místní tradici a zvyklost nebo se jedná o ojediněle se vyskytující událost
s nízkou četností,

-

žádost o výjimku se podává k Obecnímu úřadu Dolní Lutyně minimálně 40 dní před
zamýšleným použitím pyrotechnický výrobků a obsahuje : jméno a příjmení nebo
název pořadatele akce, trvalý pobyt nebo sídlo nebo místo podnikání pořadatele
akce, jeho identifikační číslo (u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající při
pořádání akce v rámci její podnikatelské činnosti) nebo datum narození (u fyzické
osoby); označení druhu akce, datum konání akce, začátek, konec a místo konání
akce; návrh na udělení výjimky ze zákazu stanoveného touto vyhláškou;
předpokládaný počet sob, které se akce zúčastní;

-

pořadatel je povinen oznámit akci nejméně 7 dnů před jejím konáním obyvatelům
bydlícím v oblasti dotčené použitím zábavní pyrotechniky

2) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí ve dnech 31. prosince a
1. ledna.
.
1

§ 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice) ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů2.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................
Mgr. Jan Czapek v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.09.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

_____________________________
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zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

...................................
Mgr. Pavel Buzek v.r.
starosta

