oBEc RADosTítt runo osLAVoU
obecně závazná vyhláška ě.112013
k zabezpečenímístníchzáležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostransfuích

Zastupitelstvo obce Radostín nad oslavou se na svém zasedání dne 31 '1.2013
usnesením č.20 - 936 usneslo vydat na základě ustanovení $ 10 písm. a) a
ustanovení s 84 odst. 2 písm. h) zákona č,. 12812000 sb., o obcích (obecní zřÍzení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláŠku:

čl. t
cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen ,,vyhláška") je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem, znečištěníma záblesky, které způsobuje
uŽívánízábavné pyrotechniky, zabezpečenímístníchzáleŽitostí jako stavu' kteý
umoŽňuje pokojné souŽití občanůi návštěvníkůobce, 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 nebo být v rozporu s dobými mravy, ochranou zdraví, a směřující
k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním
veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehoŽ ochrana je ve
veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územnímsamosprávným celkem.

Čl. z
narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v
Vymezení činností,které by mohly
rozporu
s dobnými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

a)

užívánía provozování zábavné pyrotechniky

b) provádění pyrotechnických

c)

efektů

odpalování ohňostrojů

cl. s
Zákaz ěinností na někte4ých veřejných prostranstvích
1) Cinnosti uvedené v él.2 je zakázáno provádět s t4ýjimkou 31 .12. v době od 17,00
do 01,00 hod. následujícího dne 1'1. běžnéhokalendářního roku.

2) Zastupitelstvo obce můŽe svým usnesením udělit výjimku místa a doby konání na
základě písemnéŽádosti.

3) Žádost musí obsahovat:

a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační
číslonebo rodné číslo( pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným
číslem),
b) označenídruhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,

d) počet členůpořadatelské sluŽby ( člen pořadatelské sluŽby musí být přítomen

v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem

,,

Pořadatelská sluŽba").

ct.4

Úěinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 18.2'2013
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Antonín Váša
místostarosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne:4'2.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 22'2.2013
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Josef Fabík
starosta

