MĚSTO CHROPYNĚ

Obecně závazná vyhláška
č. 5/2016,
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky

Zpracovatel:

odbor vnitřních věcí

Schváleno:

Zastupitelstvo města Chropyně, usnesení číslo ZM 18/15/2016, 19. prosince 2016

Účinnost od:

patnáctým dnem po dni vyhlášení

Platnost do:

neomezena

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, o k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
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Zastupitelstvo města Chropyně se na svém zasedání dne 19. prosince 2016 usnesením číslo ZM 18/15/2016
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:
Článek 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 ve městě 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 v době nočního
klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města,
vytváření příznivých podmínek pro život ve městě.
Článek 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
1)

Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno v době od 22:00 do 06:00 hod. a o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 06:00 do 09:00 hod., od 11:30 do 14:00 hod. a od 19:00 do 22:00 hod.1).

2)

Tento zákaz se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1. ledna.
Článek 3
Účinnost

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

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Božena Hrabalová
místostarostka města

Vyvěšeno na úřední desce: 22. prosince 2016
Sejmuto z úřední desky: 6. ledna 2017

1)

viz Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2016, o regulaci hlučných činností

