OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTYSE POZLOVICE č. 1/2008
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo městyse Pozlovice na svém zasedání dne 17. 9. 2008 usnesením č. 22/VI/2008/ZM
schválilo a vydalo podle ustanovení § 10. písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, tuto obecně závaznou vyhlášku městyse Pozlovice (dále jen
..vyhláška"):
Článek 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním
území městyse Pozlovice a stanoví, jaké činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v městysi jsou
zakázány .
Článek 2
Vymezení základních pojmu
1. Veřejným prostranstvím jsou náves, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
2. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi Pozlovice nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je provádění pyrotechnických efektu a ohňostrojů.
Článek 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích ve správním území městyse Pozlovice, jmenovitě v centru městyse a
okolí kostela svatého Martina Pozlovice a dále v okolí MŠ Pozlovice se zakazuje provádění
pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Centrum je vyznačeno v Příloze č. 1 této vyhlášky. Rada
městyse Pozlovice muže na základě písemné žádosti udělit výjimku k provádění pyrotechnických
efektů a ohňostrojů. Zákaz provádění pyrotechnických efektu a ohňostrojů se nevztahuje na akce
pořádané městysem Pozlovice.
2. V centru - okolí kostela - ZS a MŠ zákaz neplatí 3 1 . 12. a 1. 1. každého roku.
Článek 4
Sankce
Porušení povinností a zákazu uložených touto vyhláškou je postižitelné podle předpisu o přestupcích1,
pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

