STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
2. zasedání zastupitelstva města dne: 28.02.2019
Bod pořadu jednání: 17
Obecně závazná vyhláška k regulaci pyrotechniky a lampionů
Stručný obsah: Předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky se určují pravidla používání
pyrotechniky a lampionů štěstí na území statutárního města Liberec jako ochrany před hlukem,
znečištěním, záblesky a požáry.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Schválil:
Projednáno:

na 4. RM dne 19. 2 2019

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
vydává
Obecně závaznou vyhlášku SML k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechniky a lampionů štěstí. S
účinností od 17. 4. 2019.
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Důvodová zpráva:
Cílem OZV je co nejúčinnější regulace používání pyrotechniky a lampionů štěstí na území SML ve
vztahu k narušování veřejného pořádku, dobrým mravům, ochraně zdraví a majetku. Regulace nijak
nezasáhne dny 1. ledna a 31. prosince a také pyrotechnické výrobky kategorie F1 (dle zákona 206/2015
Sb., o pyrotechnických výrobcích – velmi malé nebezpečí a zanedbatelná hladina hluku), které jsou
prodejné dětem od 15 let a zahrnují např. prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, pistolové kapsle
aj. V ostatní dny kalendářního roku je možné zažádat radu města prostřednictvím MML, odbor
cestovního ruchu, kultury a sportu o výjimku. Znění vyhlášky bylo detailně konzultováno s Policií ČR a
HZS ČR.
OZV byla dne 6/2 odeslána odborem právním a veřejných zakázek na MVČR a do městského obvodu
Vratislavice.

Přílohy:
Obecně závazvá vyhláška (příloha č. 1)
Průvodní dopis (příloha č.2)
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Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. /2019

č. /2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHOMĚSTA LIBEREC, o regulaci
používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí
Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne_______ usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení zákazu používání pyrotechnických výrobků1) a
lampionů štěstí2) (dále jen „pyrotechnické výrobky“), neboť se jedná o činnost, která by mohla
narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
(2) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, světelným
znečištěním, záblesky a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých
podmínek pro život ve městě.
Čl. 2
Zákaz používání pyrotechnických výrobků
Používání pyrotechnických výrobků je na území statutárního města Liberec zakázáno.
Čl. 3
Výjimky
(1) Zákaz stanovený v Čl. 2 této vyhlášky se nevztahuje, s výjimkou lampionů štěstí², na
dny 1. ledna a 31. prosince každého roku a celoročně na území Rekreačního a
sportovního areálu Vesec.
§ 3. písm. a) a §4 odst. 2 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)

lampion štěstí je výrobek, který se skládá z balonu různého tvaru a materiálového složení, schopného zachytit a
po určitou dobu udržet zahřátý vzduch či horké spaliny, opatřeného v jednom místě otvorem pro vnikání teplého
vzduchu či horkých spalin do vnitřní části balonu a dále hořlavé či nehořlavé nosné konstrukce vyvíječe
plamenného hoření, horkých spalin či teplého vzduchu, umísťovaného v otvoru balonu. Výrobek je po naplnění
balonu horkým vzduchem a spalinami z vyvíječe plamenného hoření určen k neřízenému vypuštění do volného
prostředí.
2)
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(2) Zákaz stanovený v Čl. 2 této vyhlášky se nevztahuje na pyrotechnické výrobky
kategorie F13).
(3) Rada města může svým rozhodnutím4) na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu
stanoveného v Čl. 2 této vyhlášky. Pro území Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou se radou města rozumí Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou.
(4) Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, kdy mají být pyrotechnické
výrobky používány. Žádost (vyjma území Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou) se podává prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odboru cestovního
ruchu, kultury a sportu.
(5) Kromě obecných náležitostí5) musí žádost o výjimku obsahovat:
a) předmět výjimky a zdůvodněni žádosti o výjimku,
b) datum, čas, místo a rozsah používání pyrotechnických výrobků,
c) návrh opatření k zajištění dodržování veřejného pořádku.
(6) Rada města může rozhodnout o udělení výjimky pouze tehdy, bude-li žádost
obsahovat všechny stanovené náležitosti, a to po vyhodnocení, zda případné udělení
výjimky nenaruší veřejných pořádek ve městě.
(7) Udělení výjimky nenahrazuje povinnost ohlásit provedení ohňostroje podle zvláštního
předpisu6).
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 4. 2019.

Ing. Jiří Němeček, CSc.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

§4 odst. 2 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
3)

4)

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
5)
6)
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Vážený pane primátore, vážení radní.
Nejprve tímto způsobem omlouváme svoji neúčast na jednání rady města , kterou z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti nemůžeme absolvovat, a jelikož je důležité tento materiál doprovodit alespoň
několika větami, dovolujeme si zvolit tento způsob a alespoň takto Vás blíže seznámit
s předkládáným návrhem.
OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, pracovně
nazvanou „petardovou“ vyhlášku jsme začali připravovat již v minulém funkčním období, v té době
jsme však nenašli podporu pro její přijetí v zastupitelstvu města Liberec.
Velmi dlouho jsme diskutovali s veřejností i odborníky, zda se má jednat o úplný zákaz zábavné
pyrotechniky, nebo pouze o regulaci. Při blížším seznámení se s jednotlivými pyrotechnickými
výrobky jsme se nakonec rozhodli pouze o regulaci, neboť některé pyrotechnické výrobky
nepovažujeme za tolik závadné, aby byly předmětem vyhlášky. Pro Vaší představu se jedná například
o dětskou pyrotechniku, nebo o pyrotechniku používanou pro divadelní představení, případně tzv.
„tiché“ ohňostroje. Návrh vyhlášky, kterou máte nyní před sebou, zahrnuje i tzv.lampiony štěstí,
které sice nepatří do pyrotechnických výrobků, ovšem jsou velmi častým původcem požárů. Jde totiž
o nekontrolovaný otevřený oheň, který může spadnout na střechu, do pole či do lesa a způsobit tam
nenávratné škody.
V návrhu vyhlášky nejprve vymezujeme co je předmětem vyhlášky, tedy jaká činnost může narušit
veřejný pořádek ve městě nebo je v rozporu s dobrými mravy, bezpečností, ochranou zdraví a
majetku. Patří sem již zmíněné lampiony štěstí a vyjmenovaná pyrotechnika. V dalším článku
vyhláška informuje o možnostech výjimky, tedy kde a kdy se může pyrotechnika po povolení použít.
Například použití na Silvestra a Nový rok není vyhláškou nijak omezeno.
Důležitou součástí vyhlášky byla původně i místa, kde by se pyrotechnika prostě používat nesměla.
To je ZOO a jeho okolí, okolí záchranné stanice pro zvířata ARCHA, samozřejmostí je okolí v blízkosti
lůžkových zdravotnických zařízení a samozřejmě okolí hřbitovů. Je možné, že by poté MV ČR
vyžadovalo přesnější určení, což by mohlo v konečném důsledku ohrozit celý návrh. Proto z lokalit
zůstala pouze lokalita Vratislavic, kterou si určil městský obvod.
Velmi častým argumentem proti přijetí podobné vyhlášky je její nevymahatelnost. Jsme ale
přesvědčeni, že podobné vyhlášky neexistují pro udělování sankcí a vybírání pokut. Jsou spíše apelem
a určují pravidla, kterými by se občané města měli řídit.
Návrh vyhlášky jsme připravovali ve spolupráci se zástupci Policie ČR a HZS LK.

Vážení radní, dovolujeme si Vás na závěr požádat o podporu předloženého návrhu.
S pozdravem
Mgr. Martina Rosenbergová a Jan Čmuchálek

