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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, KTEROU SE REGULUJE 

UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY 
 

Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 16.06.2022 usnesením č. 1108/22 usneslo 

vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 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 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

1. Cílem této vyhlášky je vytvoření 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 obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a 

vytváření estetického vzhledu obce. 

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami 

působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je 

ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem. 

 

Čl. 2 

Používání zábavní pyrotechniky 

1. Používání zábavní pyrotechniky1 je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území 

města Šumperka a 300 metrů od jeho hranice. 

2. Zákaz dle odstavce 1. se nevztahuje na: 

a) dny 31. prosince daného roku a 1. ledna následujícího kalendářního roku, 

b) prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky 

zařazeny do kategorie F1 a F2.2 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na vymezených veřejných prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.07.2022. 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 

 starosta 1. místostarostka 

 
 

 

 
1§ 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů 
2§ 4 a příloha č. 1 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon 

o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

MĚSTO ŠUMPERK 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠUMPERKA 

Vydává město Šumperk 


