
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 

byl předložen ke schválení zastupitelům města na jejich jednání dne 14.12.2022. Zde došlo 

k rozhodnutí, že ZM se k projednání nové OZV vrátí na jeho nejbližším jednání. Posouzení 

zákonnosti OZV legislativním pracovištěm MV ČR je v příloze. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje novou 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 stanovení pravidel o pohybu psů na 

veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství  

Ing. Červinka poslal návrh na úpravu OZV č. 7/2017 s tím, že by chtěl rozšířit intravilán 

stanovený touto OZV o ul. K Elektrárně. V intravilánu města jsou přísnější pravidla pro 

majitele psů (musí mít psa na vodítku). Současná úprava OZV vyhlášky říká, že mimo intravilán 

je majitel psa povinen na veřejných místech mít psa pod neustálým dohledem, kontrolou a 

přímým vlivem. Pokud to není schopen zajistit, pak musí mít psa na vodítku. Bohužel se stále 

častěji setkáváme s tím, že psi jsou na volno a jejich majitelé je nemají ani pod kontrolou, 

dohledem či přímým vlivem. Vzhledem k tomu, že počet ataků psů na osoby, či psy jiných 

majitelů se zvyšuje, pak je na místě se zamyslet nad rozšířením intravilánu i o další ulice našeho 

města a zpřísnit tak stávající podmínky. RM na svém jednání dne 20.12.2022 rozhodla o 

přípravě podkladů pro úpravu stávající OZV č. 7/2017, o stanovení pravidel pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství. Z důvodu zákonnosti 

musí dojít ke zrušení současné OZV č. 7/2017, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství a následnému schválení nové OZV 

o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Dne 9.2.2022 došlo k projednání 

návrhu OZV na jednání ZM, kde nedošlo ke konsenzu ve vymezení ulic, kterých by se mělo 

opatření týkat. Znění textu OZV byl projednán s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly 

MV ČR, které v právním posouzení návrhu uvedlo, že tento není v rozporu se zákonem. 

Z hlediska posouzení zákonnosti není v rozporu se zákonem. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje novou OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství s nabytím účinnosti 

patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  

       JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D. 


