
Město Planá nad Lužnicí
Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Obecně závazná vyhláška města č.4l2OL7

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí se na svém zasedání dne 5, 6. 2017 a usnesením č. ZM/386|L6/17
usneslo vydat na základě § 47 odst. 6 zákona č.200/1990 Sb,, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, §
10 písm. a)a d) a § 84 odst, 2 písm. h) zákona č^ 128/2OOa Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpísů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

ó.r
úvodní ustanovení

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužitíve městě Planá nad Lužnicí
(dále jen ,,město"), je používání zábavní pyrotechniky.

Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném
území města,1 a to přiměřeným omezením činnosti uvedené v odst. 1, jakož i zmírnění takového
omezení ve výjimečných případech, a to prostřednictvím možnosti stanovit a poskytnout výjimky,
a zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech.'

ó.z
Zákaz používán í zá bavní pyrotech ni ky

Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno v zastavěném území města1.

čl. g

Výj i m ky ze zákazu použ ívá n í zá bavn í pyrotech n i ky

Zákaz stanovený v čl. 2 této vyhlášky neplatí od 14. hodinv dne 31. prosince do 19. hodinv dne
1. ledna následuiícího roku.
Městský úřad může udělitvýjimku3 ze zákazu dle č1.2 této vyhlášky pro dobu mimo dobu nočního
klidu, a to na základě žádosti podané na Městský úřad minimálně 30 dnů před plá-novaným dnem
provádění činnosti dle čl. 2 vyhlášky. Žádost o výjimku musí obsahovat:
a) identifikaciosoby,
b} označení místa a doby (počátku a konce) plánované činnosti dle čl. 2

c) předpokládaný rozsah plánované činnosti (zejména druhy, velikost, množství použité zábavní
pyrotechniky).

' územní plán města je k nahlédnutí na Městském úřadu města nebo na webových stránkách města.
2 dle ustanovení §47 odst. 6 zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: ,, Dobou
načního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou."
3zákon 

č.5OO/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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ó.a
Stanovení v,ýjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena

dobou kratší nebo žádnou

1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22, do 6. hodiny2.
2) Doba nočního klidu se nevymezuje: v noci z 31. prosince na 1. ledna.
3) Doba nočního klidu se vymezuje od 02. do 06. hodiny, a to v následujících případech:

a} v noci z30.4. na 1.5. 2OL7 pálení čarodějnic
b) v noci z2.6.na}.6.2OL7 koncert u zámku na Strkově
c) v noci t7.6.2017 na 18. 6.2OL7 Vodnickrý den ve Sportovním centru za řekou
d} ve dnech 18. 8. - 2a. 8.2017 Dechovkouý festival na ,,Ostrově", včetně taneČní zábavy
e} v noci z 25. 8 na 26. 8.2OL7 koncert u zámku na Strkově
f} ve dnech ZZ.9. - 28.9.2O!7 Svatováclavské slavnosti v zámeckém parku na Strkově
g} vnoci z29. na 30.7.2Ot7 zábava ve sportovním areálu u sauny při příležitosti konání

tradičního pohárového turnaje ve fotbale
h) v noci z 30.6. na!.7. koncert u zámku na Strkově.

čl. s
závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města č. 1,/2aL6 o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo
zkrácení doby nočního klidu ze dne 7. L2,2016.
Tato vyhláška neb,ývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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