4/2022
Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou
o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 16.6.2022 usnesením
č. 28/2022/TAJ/3 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) d ) 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"):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě Žďár nad
Sázavou (dále jen „město“), je používání zábavní pyrotechniky způsobující hluk (dále jen
„používání hlučné zábavní pyrotechniky“).
2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou
velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva,
upravují zvláštní zákony.1)
3) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech
v zastavěném území2) města, a to přiměřeným omezením činnosti uvedené v odst. 1,
jakož i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to prostřednictvím
stanovení konkrétních výjimek.
4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.3)
5) Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, upravuje zvláštní obecně
závazná vyhláška města.
Čl. 2
Omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky
Používání hlučné zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích
v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě
způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné
osoby nacházející se v zastavěném území města.
Čl. 3
Výjimky z omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky
Zákaz podle čl. 2, této vyhlášky, neplatí:
a) dne 31. prosince v době od 6:00 hodin do 24:00 hodin,
b) dne 1. ledna v době od 0:00 do 4:00 hodin a od 6:00 do 22:00 hodin

1)

např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
územní plán města je k nahlédnutí na městském úřadu
3)
ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté
hodiny.)
2)

Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.
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