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Předkládaný materiál k projednání na Zastupitelstvo města 
Milevsko ve věci Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání 

zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích podle § 16 
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zákon o obcích) 

 
Věc: Návrh na zřízení Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavné 

pyrotechniky na veřejných prostranstvích 

 
Vážení zastupitelé, 

předkládám jako občan Milevska tento materiál na projednání Zastupitelstvo 

města Milevska ve věci Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavné 

pyrotechniky na veřejných prostranstvích podle §16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (zákon o obcích). 
 

Charakteristika vyhlášky: 

Důvodem překládaného návrhu na tuto Obecně závazné vyhlášky o regulaci 

používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích (dále jen „OZV“) je, že by 

mělo předejít ke snížení zranění úrazů, ke ztrátě domácích zvířat a v souvislosti o 

dodržování nočního klidu. 
 

Dopad na rozpočet města: 

Dopad na rozpočet města by byl minimální, který by pravděpodobně ani nezatížilo 

rozpočet města. 
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Odůvodnění: 

Tato OZV, kterou navrhujeme by měla omezit s nakládáním zábavnou 

pyrotechnikou na veřejných prostranství. 

1) Chceme dosáhnout toho, aby nedocházelo k úrazům od zábavné pyrotechniky, ke 

ztrátě domácích zvířat a dodržování vyhlášky města Milevska o nočním klidu. 

2) Chceme udržet dobré mravy občanů, které ve městě panují, proto tato OZV je 

navrhovaná. 

3) Chceme ochránit bezpečnost majetku občanů, proto je nutné udělat, aby se majetek 

ochránil a nevznikala škoda pyrotechnikou. Proto navrhujeme tuto OZV, která by to 

měla, alespoň v rozumné míře ochránit. 

 

Znění vyhlášky: 
 

Obecně závazná vyhláška města Milevska 

o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných 
prostranství 

č. ………… 

 
Zastupitelstvo města Milevsko se na svém zasedaní dne …………… usnesením č.j. 

……………… usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1. 

Úvodní ustanovení 

Používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích je činností, která by mohla 

narušit veřejný pořádek ve městě nebo by mohla být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 

Čl. 2 

Rozsah regulace 

1. Používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranství v zastavené části města 

se zakazuje. 
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Čl. 3 

Výjimky 

Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy zábavnou pyrotechniku použít na veřejných 

prostranství: 

 

1. Silvestr – vždy 31. prosince na 01.ledna každého kalendářního roku,  

2. Novoroční ohňostroj – vždy 01. ledna každého kalendářního roku, 

3. Filipojakubská noc – vždy 30. dubna na 01. května každého kalendářního roku, 

4. Bartolomějské posvícení – bližší neděli ke svátku sv. Bartoloměje každého 

kalendářního roku, 

5. Hubertské slavnosti – vždy neděli po svátku sv. Hubertu každého kalendářního roku. 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností patnáctým dnem po dni vyhlášením. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Vyhláška o nočním klidu města Milevska 

2) § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů  

3) zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 


