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Město Příbram
Městská policie Příbram

Pro jednániZM 5
dne: 14.09.2020 l

Název bodu jednání:
Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Předkládá: Rada města
Zpracoval: JUDr. Jaroslava Vodičková

Projednáno: v RM dne 24.08.2020

Text usneseni RM: R. usn.č. 716/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit obecně závaznou vyhlášku o regulaci použivání zábavní pyrotechniky.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020.

Napsal:

Návrhy na usneseni:
ZM schvaluje

j U Dr. jaroslava Vodičková

Obecně závaznou vyhlášku o regulaci použivání zábavní pyrotechniky uvedenou v příloze.

Důvodová zpráva:
ZM na svém jednání v roce 2019 schválilo obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) o regulaci používáni
zábavní pyrotechniky.

Na základě požadavku zastupitelů města Příbram {při projednáváni OZV č. 9/2019) byl zpracován
návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje použiváni zábavní pyrotechniky jejím úplným zákazem, Návrh je
přHohou tohoto materiálu.

Tento návrh obecně závazné vyhlášky byl připomínkován OPVZ MěÚ Příbram a byl konzultován
s pracovníkem MVČR, který doporučil vyhlášku aktualizovat jednou ročně s platným daty například
adventních akcí.

Přiloha:
Návrh OZV o regulaci používáni zábavní pyrotechniky



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. /2020

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška
č. /2020 ze dne 2020,

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

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne .. . usnesením č. /2020/ZM usneslo vydat
na základě ustanoveni § 10 písm. a) a ustanoveni § 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 cil

l) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používáni zábavní pyrotechniky, neboť' se jedná
o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Příbram nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištěni 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 území města Příbram.

Článek 2

Regulace vymezené činnosti

Použivání zábavní pyrotechniky je zakázáno na celém území města Příbram, s výjimkami stanovenými
V ČI. 3.

Článek 3

výjimky ze zákazu použÍváni pyrotechniky

Zákaz používáni zábavní pyrotechniky neplatí ve dnech 1. ledna, 30. dubna, 27. listopadu, 4. prosince,
5. prosince, 31. prosince.

Článek 4

Účinnost

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

2) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Příbram č. 9/2019, kterou se reguluje používáni
zábavní pyrotechniky, ze dne 16.12.2019.

Mgr. Jan KONVALINKA
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zpracoval: Městská policie Příbram
Zveřejněno na internetových stránkách města dne:

Ing. Martin BURŠÍK, MBA
1 . m istostarosta


