Obecně závazná vyhláška obce Třebešice č. 2/2018,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Třebešice se na svém zasedání dne 2.7.2018 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. d) 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 centru obce Třebešic, u budovy Obecního úřadu a dětského hřiště s herními prvky,
válečného hrobu – pomníku padlým a v okruhu ve vzdálenosti 200 m od těchto objektů
b) v okruhu 200 m od vlakové a autobusové zastávky Třebešice
c) v areálu multifunkčního hřiště a budovy sportovního zázemí, dětského hřiště s herními
prvky a v okruhu 200 m od tohoto areálu
d) u objektu vodojemu Třebešice a v okruhu 200 m od tohoto objektu
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.
2. Dohled nad dodržováním práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí P ČR.
Čl. 4
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení.
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