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Obecně závazná vyhláška obce Libež č. L{Z.OZL,
o regulaci používánízábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Libež se na svém zasedání dne 5, 2. ZO2I usnesením č.2l2O21,
usneslo vydat podle § 10 písm, a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č, t28/2O00 Sb., o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. r
základní ustanovení
(1) Cílem této obecné závazné vyhlášky je v souladu se všeobecným zájmem na
udrženía ochranu veřejného pořádku na územíobce Libež stanovit opatření směřující k
zajištěnímístních záležitostí veřejného pořádku, k ochraně zdraví, bezpečnosti osob a
majetku a veřejné zeleně, ke zlepšeníestetického vzhledu obce a k vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
(2) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je vymezení činností,které by mohly
narušit veřejný pořádek na územíobce nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti,zdraví a majetku, a stanovenípodmínek pro jejich výkon.

čl.z

Používánízábavní pyrotechniky
(1) Používánízábavní pyrotechniky na územíobce je činností,která by mohla narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a

majetku.
(2) Na územíobce

je zakázáno používat zábavní pyrotechniku.

v době

(3) Ustanovení odst.2) se nevztahuje na dny oslav konce roku, tj. na den 31.12.
od 18:00 hodin do 24:00 hodin a na den 01, 01. v době od 00:00 hodin do 02:00

hodin.
(a) Výjimku ze zákazu uvedeného v odst. 2) můževe výjimečných případech udělit
starosta obce svým rozhodnutím1 na základě odůvodněné žádosti podané nejpozději 15 dní
přede dnem plánovaného použitízábavní pyrotechniky. Kromě obecných náležitostí2 musí
Žádost o výjimku obsahovat datum a místo použití,čas zahájenía ukončení,předmět výjimky
a zdůvodněnížádostio výjimku.

(5) VýŠeuvedenými ustanoveními nejsou dotčeny povinnosti při používání

pyrotechnických výrobků dle zvláštníchprávních předpisů.

čl. g
Účinnost
Tato obecnézávazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnivyhlášení.
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Miloslav kněžík
m ístosta rosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne:
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Sejmuto z úřednídeskydne:

1
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů.
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