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Předkládaný materiál k projednání na Zastupitelstvo města 
Milevsko ve věci Obecně závazné vyhlášky – PYROTECHNIKA podle 
§ 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zákon o 
obcích) 

 
Věc: Návrh na zřízení Obecně závaznou vyhlášku - PYROTECHNIKA 

 
Vážení zastupitelé, 

předkládám jako občan Milevska tento materiál na projednání Zastupitelstvo 
města Milevska ve věci Obecně závaznou vyhlášku - PYROTECHNIKA podle §16 odst. 2 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zákon o obcích). 

 

Charakteristika vyhlášky: 
Důvodem překládaného návrhu na Obecně závaznou vyhlášku (dále jen „OZV“) je, 

že by mělo předejít k snížení zranění úrazů, pravidla ohledně nočního hluku o svátcích 
Silvestra a Nový rok s tím, že je navrhováno možné používat pyrotechniku dne 05.12. 
v kalendářním roce nebo na žádost. 

 

Dopad na rozpočet města: 
Dopad na rozpočet města by byl podle očekávání minimální, který by 

pravděpodobně ani nezatížilo rozpočet města. 
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Odůvodnění: 
Tato OZV,  kterou navrhujeme by měla omezit ve městě:  

1) Nakládání s pyrotechnickými výrobky dle zákona o pyrotechnice, aby se více dbalo o 
jejich zdraví a nedocházelo k celoročnímu úrazům s pyrotechnickými výrobky, tzn. že 
pokud by se tato OZV dodržovala striktně a byli za ně ukládány sankce dle platných 
právních předpisů, předpokládáme, že by si to příště rozmyslel dotyčný; 
a) Při oslavách Silvestra a Nového roku se každoročně zraní pyrotechnikou 

v Jihočeském kraji na několik desítek lidí. V roce 2015 měla krajská záchranka 
122 výjezdů při Silvestrovských oslavách. Jak uvedla tisková mluvčí Petra Kafková  
záchranka se postarala o 11 lidí zraněných zábavnou pyrotechnikou, kteří 
převážně utrpěli poranění na prstech ruky a popáleniny. Dalších 21 úrazů bylo 
způsobeno při napadení nebo pod vlivem alkoholem.  
Tisková mluvčí Ivana Kerlesová z českobudějovické nemocnice uvedla, že přijali 
dva lidé poranění petardou na ruce museli být operovány a dalších 15 úrazů šlo 
většinou o pád v opilosti. 
Ve strakonické nemocnici na chirurgii ošetřili 10 úrazů, většina z nich byla 
drobného rázu. Jednomu pacientovi utrhla petarda dva prsty na ruce, proto byl 
poslán do českobudějovické nemocnice, uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. 
V Prachaticích se ošetřovalo sedm pacientů, z nichž dva byli popálení zábavnou 
pyrotechnikou a v jindřichohradecké nemocnici skončil na operačním sále jeden 
člověk s poraněním ruky od petardy. 

b) Jedním odstrašujícím případem se stal v roce 2015 v Ústeckém kraji, kde dítě 
odpalovalo s otcem zábavní pyrotechniku ročník 2008, kterému vážně poranilo 
ruku a musel být převezen do centra pro úrazy rukou ve Vysokém nad Jizerou. 

c) V loňském roce 2015 téměř ve veškerých krajích bylo hlášeno nějaké zranění, ať 
už vážné nebo lehké zranění pyrotechnikou.  
V Plzeňském kraji přijali záchranáři o 50% telefonátu více než v běžném dnu 
s tím, že vážných úrazů bylo zhruba šest a ostatní byli drobné jako například 
popáleniny rukou či krku. 
Nejvíce telefonátu na záchranou službu přijali v Moravskoslezském kraji, což je 
421 telefonátů a v 6 případech šlo o zranění při odpalování pyrotechniky, jeden 
byl zraněn vážně a v ostatních případech šlo buď o zranění lehká nebo střední. 

d) Dívka při oslavách Silvestra a očekávání Nového roku v Praze měla zážitek 
v plném proudu, které naměřili v krvi přes 7 promile. Nechceme filozofovat, co by 
se stalo či nestalo, kdyby tato dívka manipulovala s pyrotechnikou. 
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2) Chceme snížit úrazům s pyrotechnickými výrobky, a tak bychom rádi omezili pouze 
na některé dny v kalendářním roce, tak jak uvádíme ve znění OZV a pouze v určité 
době. Nechceme tím nikoho omezovat, ale zároveň by měl být dodržován noční klid, 
který je zákonem stanovený od 22:00 do 06:00 hodin. Myslíme si, že jsme tolerantní, 
když připustíme o Silvestru a Novém roce do nejpozději 00:30 hodin, s tolerancí 
poslední výstřely do 01:00 hodin; tuto OZV podáváme na základě zkušeností s rokem 
2015, kdy poslední výstřely alespoň na Starém sídlišti byli slyšet ještě ve 03:00 
hodin. 

3) Chceme udržet dobré mravy občanů, které ve městě panují, proto tato OZV je 
navrhovaná. 

4) Chceme ochránit bezpečnost majetku občanů, proto je něco 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: 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městu nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je provádění 
pyrotechnických efektů, používání zábavní pyrotechniky a provádění ohňostrojů. 

2) Cílem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku ve městě a zlepšení pohody 
bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území města, a to 
přiměřeným omezením činností uvedených v odst. 1. 

 

Omezení činnosti 
1) Provádění pyrotechnických efektů, používání zábavní pyrotechniky a provádění 

ohňostrojů je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území města 
a dále na všech místech v zastavěném území města, pokud hluk v intenzitě způsobilé 
narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství. 

2) Zákaz dle odst. 1) neplatí: 
a) 5.12. v době od 17:00 do 23:00 hodin, 
b) 31.12. v době od 15:00 do 00:30 hodin, 
c) 1.1. v době od 15:00 do 00:30 hodin, 
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Výjimka 
1) Starosta města nebo příslušného městského odbor udělit výjimku na základě žádosti 

z omezení činností. 
2) Žádost o výjimku musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení nebo název pořadatele akce, místo trvalého bydliště nebo sídlo 
nebo místo podnikání pořadatele akce, jeho identifikační číslo (podnikajících 
fyzických osob nebo právnických osob) anebo datum narození (fyzických osob), 

b) označení druhu akce, datum konání akce, počátek, konec a místo konání akce 
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní. 

3) Pořadatel je povinen oznámit akci nejméně 7 dnů před jejím konáním obyvatelům, 
bydlícím v oblasti dotčené použitím pyrotechnickým výrobkům. 

4) Pořadatel je povinen informovat Městskou policii a Policii ČR – Obvodní oddělení 
Milevsko o použití pyrotechnických výrobků 7 dnů před konáním akce. 

 

Sankce 
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou by se podle právních předpisů. 
 

Závěrečné ustanovení 
Tato vyhláška nabývá účinností patnáctým dnem po dni vyhlášením. 
 

Příloha č. 1: 
Silvestrovské oslavy v Čechách byly klidné, na Zlínsku napadli záchranáře – zdroj ČTK 


