
Město Nepomuk 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a 

jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní 

pyrotechniky 

 

Zastupitelstvo města Nepomuk se na svém zasedání dne 25. dubna 2019 usnesením č. 

JedNZ44-5/2019 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: 

 

Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 

1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je přijetí opatření 

směřujících k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání 

zábavní pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje 

pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život 

ve městě a vytváření estetického vzhledu města. 

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, jež by mohly narušit veřejný pořádek v 

obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 

 

Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: užívání a provozování zábavní 

pyrotechniky. 

 

 

Čl. 3 

Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství a jiných místech než veřejných 

prostranstvích 

 

1) Činnost uvedenou v čl. 2 je zakázáno vykonávat na veřejných prostranstvích města 

Nepomuk a jeho částí. Dále je zakázáno vykonávat takové činnosti i na jiných 

místech než veřejných prostranstvích, pokud se jejich následky projevují na veřejných 

prostranstvích města Nepomuk a jeho částí nebo pokud jsou způsobilé narušit 

veřejný pořádek ve městě Nepomuk a jeho částech vyjma noci z 31.12. na 1.1. 

2) Prostranství dle odst.1, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 2, jsou 

graficky znázorněna v přílohách č. 1 této vyhlášky. 

 

 

 

 

 



Čl. 4 

Výjimky 

 

1) Rada města Nepomuk může na základě žádosti pořadatele akce udělit výjimku 

k provádění činností spojených s užíváním a provozováním zábavní pyrotechniky. 

2) Žádost musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo, identifikační číslo nebo 

datum narození pořadatele akce, 

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, 

c) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomnem 

v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská 

služba“). 

 

 

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

………………………………….…    ……………………………………. 

           František Holub        Ing. Jiří Švec 

            místostarosta            starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 


