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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 04.05.2020  

usnesením    č. 393/Z/040520 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a 

ustanovení § 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“): 

Článek 1 

Předmět a cíl 

(1) Předmětem této vyhlášky je stanovení zákazu používání pyrotechnických výrobků1, 

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. 

Článek 2 

Zákaz používání pyrotechnických výrobků 

Používání pyrotechnických výrobků je na území města Moravská Třebová zakázáno. 

Článek 3 

Výjimky 

(1) Zákaz stanovený v Čl. 2 této vyhlášky se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince 

každého roku. 

(2) Zákaz stanovený v Čl. 2 této vyhlášky se nevztahuje na pyrotechnické výrobky 

kategorie F12. 

                                            
1 § 3 písm. a) a § 4 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a změně některých 

zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 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. Do kategorie F1 patří zábavní pyrotechnika, která 
představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku a je určena pro použití na omezených plochách, 
včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Jedná se např. o prskavky, dortové fontány, 
žertovné zápalky apod. 
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(3) Rada města může svým rozhodnutím3 na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného v Čl. 2 této vyhlášky. 

(4) Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů přede dnem, kdy mají být pyrotechnické 

výrobky používány. Žádost se podává prostřednictvím Městského úřadu města 

Moravská Třebová, odboru kancelář starosty a tajemníka. 

(5) Kromě obecných náležitostí4 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 předpisu5.  

Článek 4 

Účinnost 

(8) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

Ing. Miloš Mička 

starosta 

 

 

Petr Frajvald  Ing. Daniela Maixnerová 

místostarosta  místostarostka 

 

Vyvěšeno: 07.05.2020 

 

Sejmuto: 22.05.2020 

                                            
3 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 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 
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