Obec Tvrdonice
Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 1/2016
o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení
špačků ve vinicích
Zastupitelstvo obce Tvrdonice se na svém zasedání dne……… usnesením č. ………. ,
usneslo vydat na základě §10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl 1.
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je provoz plynových děl pro plašení
špačků ve vinicích mimo vymezenou denní dobu.
Čl. 2
Omezení činnosti
1. Provoz plynových děl je v době od 20.00 do 06.00 hod zakázán.
2. Plynová děla pro plašení špačků ve vinicích musí být umístěna ve vzdálenosti větší než
200 m od hranice zastavěného území obce Tvrdonice.
3. Maximální přípustná frekvence výstřelů je stanovena na základě doporučení Zdravotního
ústavu se sídlem v Brně, a činí 15 výstřelů z jednoho děla za hodinu (tzn. jeden výstřel za 4
minuty). Použití plynových děl nad stanovenou frekvenci je zakázáno.
Čl. 3
Sankce za porušení povinnosti
1. Fyzická osoby se porušením povinností stanovených v Čl. 2 této obecně závazné vyhlášky dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000,-- Kč dle ustanovení § 46
odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Právnická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem se porušením povinností stanovených v Čl. 2 této obecně závazné vyhlášky dopustí správního deliktu, za který může obec
uložit pokutu až do výše 200 000,-- Kč dle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………
Milan Trecha
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 9. 2016
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………
Zdeněk Tesařík
starosta

