
OBEC KTOVÁ 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 
o zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku p ři užívání zábavní 

pyrotechniky 
 
Zastupitelstvo obce Ktová se na svém zasedání dne 11. 6. 2013 usnesením č. 
17/2013 bodem 6. usneslo vydat na základě ustanovení 10 písmeno a) a ustanovení 
84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

(1) Cílem a účelem  této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření 
opatření k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů 
i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci. 

(2) Předmětem  této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, směřující 
k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí jako 
územním samosprávným celkem.   

 
Čl. 2 

Vymezení činnosti, která by mohla narušit ve řejný po řádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe čnosti, 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 užívání zábavní pyrotechniky. 
 

Čl. 3 
Omezení činnosti 

Činnost uvedenou v Čl. 2 je možné provádět pouze ve dnech 1. ledna a 31. prosince. 
 

Čl. 4 
Výjimky 

(1) Výjimku z ustanovení Čl. 3 této vyhlášky může na základě žádosti udělit 
rozhodnutím1starosta.  

(2) Žádost o výjimku musí být doručena nejméně 15 dnů před dnem, kdy má být 
zábavní pyrotechnika užívána. 

 
Čl. 5 

Sankce 
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních 
právních předpisů2.  

 
 

                                                 
1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Např.  § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 



Čl. 6 
Účinnost 

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

 
 
 
 
 
 ….……..…………….......                                            …………...……………… 
 Marie Drašnarová  Jiřina Bobková Dis.  
  místostarostka                                                                      starostka 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 6. 2013 
ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup  
 
Sejmuto z úřední desky dne: ……………… 
 
 
 


