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Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška

č. 5 / 2021,

o regulaci používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města Police nad Metují se na svém zasedání dne 23. 6. 2021
usnesením č. 12/4ZM/2021 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je zákaz používání zábavní
pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě
Police nad Metují nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku.
Článek 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
1)

Používání zábavní pyrotechniky 1 je na území města Police nad Metují zakázané.

2)

Zákaz stanovený v odst. 1 se nevztahuje na silvestrovské oslavy, které se každoročně
konají od 31. prosince do 1. ledna, a to až do začátku stanovené doby nočního klidu
pro tento den.

3)

Zákaz stanovený v odst. 1 neplatí pro pyrotechnické výrobky kategorie F1 dle § 4 odst.
2 zák. č. 206/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do kategorie F1 patří zábavní
pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň
hluku a je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky
určené k použití uvnitř obytných budov. Jedná se např. o prskavky, dortové fontány,
žertovné zápalky a podobně.
Článek 3
Výjimky

1)

Rada města může svým rozhodnutím na základě žádosti pořadatele udělit výjimku ze
zákazu užívání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky za podmínek
stanovených v tomto článku.

§ 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů

1

2)

Odůvodněná žádost musí být doručena Městskému úřadu Police nad Metují nejméně
30 dní před konáním akce, na které bude docházet k užívání zábavní pyrotechniky.
Obsahem žádosti kromě obecných náležitostí 2 musí být:
a) přesné označení akce a její popis,
b) předpokládaný počet účastníků akce,
c) datum a místo konání, čas zahájení a ukončení akce,
d) přesné označení pořadatele, kontakt na pořadatele v době konání akce,
e) přesné označení osoby odpovědné za organizaci akce, kontakt na tuto osobu
v době konání akce,
f) způsob zajištění úklidu znečištění veřejného prostranství způsobeného
zábavní pyrotechnikou po skončení akce.

Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………….
Ing. Jiří Beran
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

…………………….……
Mgr. Jiří Škop
místostarosta

