OBEC MARKVARTICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/201Ô,
o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby noČního klidu
Zastupitelstvo obce Markvartice se na svém zasedání dne 13.9. 2018 usneslo vydat na základě
§ 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),
ve znění pozdějši'ch předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozděiších předpisů (dále jen ,,zákon o některých přestupcích'), tuto
obecnězávaznou vyhlášku (dále jen ,, vyhláška'):
Článek l
Úvodní ustanovení

l) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci Markvartice
(dále jen ,,obec"), je používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických
efektů způsobujících hluk (dále jen ,,používání hlučné zábavní pyrotechniky").
2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zákony.1)
3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených
prostorech v zastavěném území2) obce, a to přiměřeným omezením činnosti uvedené
v odst. 1, jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to
prostřednictvím stanovení konkrétních vSjimek, nebo možnosti poskytovat výjiniky,
a konečně zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a to zrušením nebo
zkrácením doby nočního klidu ve výjimečných případech.
4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.3)
Článek 2

.

Omezení pouŽívání hluČné zábavní pyrotechniky
é
Používání hlučné zábaůňí pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích
v zastavěném území obce a dále na všech místech v obci, pokud hluk v intenzitě způsobilé
narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby
nacházející se v zastavěném území obce.
') např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. ve znění pozdějších předpisů
2) úzeniní plán obce je k nahlédnuti na Obecním úřadě Markvartice
3) ustanovení § 5 odst. l písm. d) a odst. 2 zákona o některých přestupcích (FJzickci osoba se dopusti" přestupku
tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikajícíjýzická osoba se dopusti" přestupku tím, že poruší noční
klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se rozuníí doba
od dvacáté druhé do šesté hodiny.)

Článek 3
Výjimky z omezení pouŽívání hlučné zábavní pyrotechniky

l) Zákaz podle ČI. 2 neplatí od 19:00 hodin dne 31. prosince do 6:00 hodin dne 1. ledna
následujícího roku.
2) Obecní úřad Markvartice může udělit výjiIIíku4) ze zákazu používání hlučné zábavní
pyrotechniky pro dobu jnimo dobu nočního klidu, a to na základě žádosti5) podané
na Obecní úřad Markvartice alespoň 30 dnů před plánovaným dnem používání hlučné
zábavní pyrotechniky, která musí obsahovat komě obecných náležitostí stanovených
zákonern') i údaje, které slouží jako kritéňa pro rozhodováni o výjimce:
a) identifikaci osoby hodlající používat hlučnou zábavní pyrotechňiku,
b) označení místa a doby (počátku a konce) plánovaného používání hlučné zábavní
pyrotechniky,
c) předpokládaný rozsah plánovaného používání hlučné zábavní pyrotechniky (zejriiéna
druhy, velikost, množství použité pyrotechniky).

Článek 4
Zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
l) Doba nočního klidu se zrušuje na území celé obce v noci z 31. prosince na 1. ledna.7)
2) Doba nočního klidu se zkracuje na území celé obce na dobu od 1:00 do 6:00 hodin v noci
z 30. dubna na 1. května.8)

Článek 5
ÚČinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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') část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
s) doporučuje se žádosti podávat v dostatečném předstihu, nebot' probíhá správní řízení, které musí vyústit
v pravomocné rozhodnutí (až tehdy může být využita výjimka)
') např. ustanoveni § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
7) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku
') konáni tradiční regionální kulturní a společenské akce ,,Stavění máje"

