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Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: nráva a veře'n 'ch zakázek dne: 12.09.2022

Název bodu jednání: ,

Žádost společnosti ZAT a.s. — výjimky : OZV

Předkládá: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Zpracoval: Mgr. Radka Škubalová, vedoucí OPV
JUDr. Jaroslava Vodičková, velitel MP

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM
_

schvaluje x neschvaluje

Obecně závaznou vyhlášku města Příbram o změně obecně závazné vyhlášky města Příbram č.
1/2022 o nočním klidu a Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních zá1ežitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní
pyrotechniky.

&

Dúvodová zpráva:

ZM schválilo

: na listopadovém jednání 2021 obecně závaznou vyhlášku o regulaci zábavní pyrotechniky,
. na dubnovém zasedání 2022 obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu (dále OZV).

Na město Příbram a všechny členy zastupitelstva města se obrátila společnost ZAT a.s., která dne
07.10.2022 pořádá akci k 60 výročí společnosti. Společnost má zájem uspořádat v rámci oslav
ohňostroj v čase zahájení 23:00.

Sohledem na skutečnost, že OZV je právním předpisem obce, lze změnu provést pouze přijetím
nového právního předpisu, kterým se původní upraví či nahradí.

Ve věci nočního klidu nedochází ke změně vlastního textu OZV, ale její přílohy. .

Ve věci užívání zábavní pyrotechniky MP připravila nový text OZV, neboť došlo ještě k úpravě termínu
na akci pořádané SZM — Čertovský Novák.

Přílohy:
Žádost ZAT a.s.
Návrh OZV o změně OZV o nočním klidu
Návrh OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou
se reguluje používáni zábavní pyrotechniky
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Dobrý den Vážení,

píši Vám za společnost ZAT a.s. sídlící v Příbrami ve věci výjimek : vyhlášek.

V termínu 1. 10. 2022 v divadle A. Dvořáka v Příbraml se bude konat ples k jubilejnímu
60.výročí společnosti ZAT a.s.
Jelikož je tento moment pro nás významný, měli bychom velký zájem udělat pro naše
zaměstnance v rámci oslav ohňostroj trvající přibližně 6 minut a to v čase zahájení 23:00.

Proto bych Vás uctivě chtěla požádat o výjimku : vyhlášky o zákazu používání zábavné

pyrotechniky na území města Příbram a také o výjimku : vyhlášky dodržování nočního klidu.

Společnost ZAT má ve městě Příbram již dlouhou tradici a zaměstnává i řadu obyvatel města
Příbram. Tento ohňostroj chceme našim zaměstnancům věnovat jako překvapení večera a

poděkování za jejich věrnost.

Byll bychom Vám velml vděčni.

Předem děkujeme za zvážení výjimek a Vaši odpověď.

Jménem společnosti ZAT a.s.

Ing. Kateřina Polášková

% Manažer komunikace a
m propagace
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Město Příbram '

Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška města Příbram č. ..I2022

o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o n o č n i m k I i d u

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne „092022 usnesením č. .../2022/ZM usneslo
vydat na základě ustanovení 5 10 písm.. d) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákonač 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení 5 5odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecnězávaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu— změna Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022 — seznam akcí s vymezenou kratší dobounočního klidu dle čl. 3 odst. 2) bod 2.

čl. 2
Změna

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022 _ seznam akcí s vymezenou kratší dobou nočního klidudle čl. 3 odst. 2) bod 2 se mění následovně (doplňuje se nová akce):

60. výročíspólečnostiŘZ—AT" 7102072102022 n'aóaf1o.2022 VměstokPřkíbránLI.
“ " *

23:30-06:00

, Čl. 3
Učinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejíhovyhlášení.

Manga 'kaiiý'a'ii'ršiéáié."rl“""' - 'iňgIMáhiHáHršíký 'MiáÁ'ýl'r.
starosta 1. místostarosta



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. /2022

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška

č. 12022 ze dne 2022,
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. /2022/ZM usneslo vydat na
základě ustanovení 5 10 písm. a) a ustanovení 5 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět a cíl

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání 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 zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zejména
s ohledem na potřebu ochrany před hlukem a ochranu občanského soužití ve městě, a to přiměřeným
omezením používání zábavní pyrotechniky na území města Příbram.

Článek 2

Regulace vymezené činnosti

Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na celém území města Přlbram, s výjimkami stanovenými
v čl. 3.

Článek 3

Výjimky ze zákazu používání pyrotechniky

Zákaz používání zábavní pyrotechniky neplatí ve dnech 1. ledna, 30. dubna, 7. října, 2. prosince,
5. prosince, 31. prosince.

Článek 4

Účinnost

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.

2) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhiáška Města Příbram č. 5/2021, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky, ze dne 08.11.2021.

i\hš'rí'JšH'kóWÁL'íňk/K' ihgí'úšéiiň'šůiáš'íkl'úškx
starosta 1. místostarosta


