
ZM dne 14.12.2022 - organizační 

1/ Nová obecně závazná vyhláška města Desná o regulaci používání pyrotechnických 

výrobků a lampionů štěstí. 

V průběhu letošního roku jsme byli upozorněni Mgr. Kristýnovu Komorovou, vedoucí oddělení  

dozoru Ústí nad Labem – Liberec, odboru veřejné správy , dozoru a kontroly, Ministerstva 

vnitra České republiky na nález Ústavního soudu ze dne 27.7.2021 (sp.zn. Pl. ÚS 7/21). Ten 

stanovuje, že výjimky (stejně jako samotný zákaz) musí být formulovány jako přímo použitelné 

obecné pravidlo chování a nelze je formulovat tak, že jsou stanoveny na základě zákonem 

neupraveného veřejnoprávního povolení udělovaného obcí ad hoc pro jednotlivé případy. Proto 

došlo k přípravě nové OZV, která omezuje výjimky tak, aby byly v souladu s nálezem ÚS. 

Součástí nové OZV je i zrušovací ustanovení týkající se OZV z roku 2021. Návrh nové OZV 

bude předložen ke schválení zastupitelům města na jejich jednání dne 14.12.2022. Posouzení 

zákonnosti OZV legislativním pracovištěm MV ČR je v příloze. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Desná schválení nové OZV města Desná o 

regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí s nabytím účinnosti 

patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  

2/ Nová obecně závazná vyhláška města Desná o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

V průběhu letošního roku jsme byli upozorněni Mgr. Kristýnovu Komorovou, vedoucí oddělení 

dozoru Ústí nad Labem – Liberec, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstva vnitra 

České republiky na nutnost doplnění ustanovení o volbě placení poplatku paušální částkou ve 

stávající OZV. Proto došlo k přípravě nové OZV, jejíž součástí je i zrušovací ustanovení 

týkající se OZV z roku 2019. Navrhovaná účinnost nové OZV je od 1.1.2023. Návrh nové OZV 

bude předložen ke schválení zastupitelům města na jejich jednání dne 14.12.2022. Posouzení 

zákonnosti OZV legislativním pracovištěm MV ČR je v příloze. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Desná schválení OZV města Desná o 

místním poplatku za využívání veřejného prostranství s nabytím účinností od 1.1.2023. 

 

 

 

 


