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zm schvaluje

OZV o regulaci použivání zábavní pyrotechniky

Důvodová zpráva:

Na základě podnětu od občanů a následného projednáni s vedením města byl vydán pokyn ke
zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky k zabezpečeni místních záležitosti veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje použiváni zábavní pyrotechniky, která je přňohou tohoto
materiálu.

Vzhledem k funkčnosti vyhlášky na zákaz požívaní alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
bylo přistoupeno k obdobnému typu regulace. Došlo k vytipováni mist, u kterých je předpoklad, že by
používáni zábavní pyrotechniky mohlo narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku občanů. Nejedná se tedy o plošný zákaz použiváni
zábavní pyrotechniky.

Návrh obecně závazné vyhlášky byl připomínkován OPVZ MěÚ Příbram a byl konzultován
s pracovníkem MVČR.

Přílohy: OZV o regulaci používáni zábavní pyrotechniky
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MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška
č. ......... ze dne..... ,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č. .... usneslo vydat na
základě ustanoveni § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízeni),
ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět a cíl

{l) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace používáni zábavní pyrotechniky na některých
veřejných prostranstvích města 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 obecně závazné vyhlášky je zajištění místních záležitostI veřejného pořádku, zejména
s ohledem na potřebu ochrany před hlukem a ochranu občanského soužiti ve městě, a to přiměřeným
omezením používáni zábavní pyrotechniky na dále vymezených prostranstvích na území města Příbram
a ve vymezeném čase

Článek 2

Zákaz používáni zábavní pyrotechniky

PoužIváni zábavní pyrotechniky je zakázáno na veřejných prostranstvích vymezených
v přílohách č. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky

Článek 3

Vymezeni zákazu používánÍ zábavní pyrotechniky

(l) Zakazuje se použiváni zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách na
území města Příbram.

(2) Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz používáni zábavní pyrotechniky na veřejných
prostranstvích je uveden v příloze č. 1 a 2. Přílohy jsou nedilnou součásti této vyhlášky.

(3) je-li lokalita, kde je zakázáno používáni zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích vymezena
ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na veřejná prostranství uvnitř vymezeného prostoru, a to včetně
uvedených ulic, dle grafického vymezeni v příloze č, 2.

Článek 4

výjimky ze zákazu používáni pyrotechniky

(l) Zákaz používánÍ zábavní pyrotechniky na vymezených místech veřejných prostranství se nevztahuje na
oslavy ve dnech 1. ledna, 30. dubna, 5. prosince, 6. prosince, 31. prosince.

(2) o výjimce ze zákazu používáni zábavní pyrotechniky rozhoduje rada města Příbram na základě
odůvodněné písemné žádosti.
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Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni.

Mgr. jan KONVALINKA
starosta

Ing. Martin BURŠÍK
1 . m Istostarosta
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Příloha č. 1
Vymezení ploch veřejných prostranství se zákazem používáni zábavní pyrotechniky:

· v okruhu
· v okruhu
· v okruhu
· v okruhu
· v okruhu
· v okruhu

Příbram
· v okruhu

100 m od základních, středních škol a mateřských školek.
100 m od dětských hřišť' a pískovišť',
100 m od zdravotnických zařízeni,
100 m od zařízeni sociálních služeb a domů s pečovatelskou službou,
100 m od hřbitovů,
100 m od Kulturního domu - ul. Legionářů Příbram VIl, Sokolovny - ui. G. Tesaříka

l,
100 m od zámečku Ernestinum a budov Hornického muzea Příbram l.

· Prostory vyznačené v příloze č 2 této vyhlášky:
- prostor Dvořákova nábřeží - Příbram l a prostor okolo Hořejši Obory -
- prostor mezi ulicemi Boženy Němcové a S. K. Neumana - Příbram VIl
- prostor mezi ulicemi Školní - Seifertova - Čechovská - Příbram Vlll -
- nám. T. G. Masaryka - Příbram l,
- Václavské náměstí - Příbram ||,
- nám. 17 listopadu - Příbram VIl,
- nám. j. A. Alise - Příbram VI,
- nám. H. Kličky - Příbram VI,
- Komenského náměstí - Příbram Ill,
- Hornické náměstí - Příbram ||,
- nám Dr. Theuera - Příbram ||,
- nám. Arnošta z Pardubic Příbram l a Ill,
- Ryneček - Příbram Ill,
- úl. Pražská - Příbram ll a Ill,
- úl. Dlouhá - Příbram || a Ill,
- úl. Lázeňská - Příbram ||,
- úl. Zahradnická - Příbram Ill,
- ul. Palackého - Příbram íl,
- úl. V Brance - Příbram ||

Příbram l,
- ,,Mototechna",
,,Křížové domy - Cil",
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