MĚSTO VLAŠIM
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 6/2016,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Vlašimi se na svém zasedání dne 19.12.2016 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:
Čl. 1
Používání zábavní pyrotechniky
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je používání zábavné pyrotechniky.
Čl. 2
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1. Používat zábavní pyrotechniku je zakázáno:
a) v celém prostoru zámeckého parku města Vlašimi,
b) v centru města Vlašimi (Žižkovo nám., Husovo nám. a Palackého nám.),
c) na náměstí v Domašíně,
d) v okruhu 100 m od vlakového a autobusového nádraží Vlašim,
e) v ul. Komenského, Lidická, Nádražní, Jana Masaryka, Zámecká, Dolnokralovická,
Prokopova, Riegrova, Na Tenise, Serváce Hellera, Blanická,
f) na zastávkách městské hromadné a linkové osobní dopravy, a to v okruhu 100 m od
označení zastávky,
g) na veřejných dětských hřištích, pískovištích a veřejných otevřených sportovištích a
v okruhu 100 m od nich,
h) v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází škola či školské zařízení, včetně
mateřských škol,
i) v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází zdravotnické zařízení či zařízení
sociální péče, včetně domovů pro seniory,
j) v okruhu 100 m od kostelů a veřejných pohřebišť,
k) v okruhu 100 m od prodejen.
2. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na den 31. prosinec v době od 22:00
h do 24:00 h, a na den 1. leden od 00:00 h do 03:00 h.

Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle
zákona o přestupcích, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních
předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
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2. Dohled nad dodržováním práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská
policie Vlašim.

Čl. 4
Účinnost
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závázná vyhláška č.3/2016.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení.

.................................
Mgr. Luděk Jeništa v.r
starosta

.................................
Karel Kroupa v.r
místostarosta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2016
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Zasláno na MV (DS): 20.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne:

