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Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, o regulaci používánízábavnÍ pyrotechniky

V Brně dne 26.08.2020

Rada MČ Brno-Bohunice
Mgr. llona Kašparovská

Důvodová zpráva
odbor TS obdrŽel dne 11'08'2020 Žádost od odboru vnitřních věcí MMB (dále jen oW)
o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o regulaci
pouŽíván í zábavní pyrotech n iky.
Problematiku pyrotechnických výrobků upravuje zákon č,' 20612015 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi a o změně někteých zákonů (dále jen zákon o pyrotechnice)
a prováděcí vyhlášky. Zákon rozlišuje kategorie pyrotechnických výrobků:

pyrotechnika
pyrotechnika
výrobky

zábavní
divadelní
ostatní pyrotechnické

4 kategorie stupně nebezpečí a úrovně hluku,
2 kategorie stupně nebezpečí a úrovně hluku,
2 kategorie stupně nebezpečí a úrovně hluku.

Současně zákon také rozlišuje 3 rozdílnépostupy zacházení s pyrotechnickými výrobky:

- laická veřejnost (především zábavní
pyrotechnika),
odpalování ohňostroje
- provádí osoba s odbornou způsobilostí,
provádění ohňostrojových prací
- práce lze provádět jen na základě povolení
vydaného Báňským úřadem ve správním řizení,
kdy účastníkemje i obec v jejímŽ územním
odpalování pyrotechnických výrobků

obvodu se práce mají provádět.

V rámci samosprávy lze pouŽívání pyrotechniky z důvodůochrany veřejného pořádku
(ochrana před hlukem, ochrana majetku atd') upravit obecně závaznou vyhláškou, vydanou
na základě ustanovení $ 10 zákona č' 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Prodej pyrotechnických výrobků obec regulovat nemůŽe, je jiŽ upraven na úrovni
zákona.
Činnost však nelze zcela zakázat, je moŽné činnost pouze regulovat, a to s principem
proporcionality v co nejméně omezujícím rozsahu - zákaz lze stanovit pouze ve vztahu
k určitým, přesně vymezeným místůmnebo časům.

oW

zpracoval návrh tak, Že předmětná obecně závazná vyhláška stanovuje zákaz
pouŽívánízábavni pyrotechniky na celém územístatutárního města Brna, avšak
s výjimkami ve způsobu použitía výjimkami časovými' Vyhláška neupravuje provádění
ohňostrojných prací a odpalování ohňostrojů. ohňostrojové práce podléhají povolovací

povinnosti dle zákona o pyrotechnice ze strany Báňského úřadu a její regulací by došlo ke
kolizi zákonné Úpravy s úpravou obecně závazné vyhlášky. Regulace ohňostroje
a ohňostrojových prací, u kteých je pouze ohlašovacípovinnost, oW doporučuje obecně
závaznou vyhláškou neupravovat s ohledem na to, Že jsou prováděny osobou k tomu
způsobilou a provádí se relativně řídce a nejsou ohňostroje způsobilénarušit veřejný
pořádek ani ohrozit majetek a zdraví takovým způsobem , Že je nutno je regulovat v obecně
závazné vyhlášce.

-2Problémem je spíšenekontrolovatelné odpalování jednotlivých pyrotechnických výrobků
laíckou veřejností na různých místech ve městě. Zúpravy jsou vyjmuty prskavky, konfety,
dětské dortové a obdobné fontány, pokud jsou zařazeny do kategorie velmi malé nebo malé
nebezpečí.,neboť tyto představují úplně zanedbatelné nebezpečíi úroveň hluku a jsou
způsobilék pouŽití ve vnitřních prostorách.
Výjimky ze zákazujsou stanoveny na dny 31 .12' a 01.01., neboť pouŽívání pyrotechniky na
Silvestra je mezinárodní tradicí a mezi obyvateli je přijímáno jako společensky přijatelné
a ivítané'

Návrh obecně závazné vyhlášky počítás moŽností udělení výjimky ze zákazu Radou
příslušnéměstské části. Výjimka se uděluje rozhodnutím ve správním řízeni dle části druhé
zákona č' 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů' Výsledkem správního
řízeníje rozhodnutí, které musí dle $ 68 a násl. správního řádu obsahovat výrokovou část,

odůvodněnía poučenío odvolání' Proti rozhodnutí lze podat opravné prostředky.

Návrh usnesení
Zastu pitelstvo

Mč Brno_Boh unice

schvaluje

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna,

o

regulaci pouŽívánízábavní

pyrotechniky dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č' 7 záplsu

ukládá
vedoucí odboru technických sluŽeb zaslat toto stanovisko na odbor vnitřních věcí MMB.

Příloha:

Kopie průvodníhodopisu včetně novely obecně závazné vyhlášky

