
obec Malá Úpa

obecně záv azná vyhláška
obce Malá Upa

č,.3l201a
kzabezpečení místních zá|ežitostí veřejného pořádku a ochraně životního

prostředí, kterou se reguluj e užíván í zábavní pyrotechniky
na území obce Malá Upu.

Zastupitelsfuo obce Malá Úpa se na svém 30. zasedání dne 19. 8' 2010 usnesením ě.3O2l30lI0
usneslovnazákladěustanovení $ 10písm.a)ac)avsouladusustanovením $ 84odst.2
písm. h) zákona č. 12812000 Sb.' o obcích ( obecní zšízeni ), ve zněni pozdějších předpisů, vydat
tuto obecně závaznou whlášku:

ČHnek 1
Cíl lyhláš\'.

TJzemi obce Malá Úpa se naclÉp;íve III., II. a v T. zóněKrkonošského národního parku. v údolí
mezi horou SněŽkou a Lysečinskou horou. Vzhledem k tomuto geografickému uspořádání obce,
v návaznosti na ustanovení zvláštních právních předpisůl a v souladu s místními předpoklady
a podmínkami, je cílem této vyhlášky ochrana veřejného pořádku a Životního prostředí v obci'

Čhnek 2

- Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek a životní prostředí v obci.
Cinností' která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo bý v rozporu s dobrymi
mrary,ochranou bezpečnosti, zdtavi a majetku a narušit Životní prostředí, je uživiní zábavné
pyrotechniky.

Čtánek 3
Vymezení času pro konánÍ zátbavné pyrotechniky.

Zábavnou pyrotechniku je možno vživat na celém tzemí obce pouze v době od 15,00 hodin dne
31. prosince do 06,00 hodin dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Článek 4
Sankce.

1) Kontrolu a dozor nad dodrŽoválrrím povinností stanovených touto vyhláškou lykonává
Městská policie Trutnov a obecní úřad Malá Upa.

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných
právních předpisů,.

. 
Zilkon č. 114l|992 Sb., o ochraně přÍrody a krajiny, v platném mční, zejména $ 7l tohoto zikona: NávŠtěvní řád
Krkonošského nií,rodního oarku

, 
Zik'onč' 200/1990 Sb., o přestupcích. v p|atném měni. zákon Č. |28lz000 Sb.. o obcích ( obecní ňízeni ),v platném znění



ČHnek 5
Závěrečná ustanovení.

Tato obecně závazná whláška nab.Ívá účinnosti dnem 6. zélŤi20|0.

Robert Hudrlík
místostarosta

Vyvěšeno na uřední desce dne: 20.8.2010

Sejmuto z uřední desky dne:

Jan Patzelt
StaÍosta


