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Obecně závazná vyhláška Obce Pičín 

č. 2/2020  

O REGULACI UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ 

PYROTECHNIKY 

 
Obec Pičín na základě usnesení zastupitelstva č. 23 ze dne 23.4.2020 vydává v souladu 

s ustanovením § 10 písm a) a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

této obecně závazné vyhlášky je stanovení zákazu používání zábavní pyrotechniky (§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) v katastru 

obce Pičín, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo 

být v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se zákony na ochranu zvířat proti 

týrání, se zákonem na ochranu přírody a krajiny, zákonem o myslivosti, zákony o požární 

ochraně.. 

 

Čl. 2 

 

Zákaz používání zábavní pyrotechniky 

 

Používání zábavní pyrotechniky je na území obce Pičín zakázáno. 

 

Čl. 3 

 

Zákaz vypouštění lampionů štěstí 

 

Vypouštění lampionů štěstí je zakázáno v celém katastru obce Pičín. 

 

 

Čl. 4 

 

Výjimky 

 

1. Zákaz stanovený v čl. 2 této vyhlášky se nevztahuje na 31.12. od 23.00 do 0.00 

hodin a 1.1. od 0.00 do 1.00 hodin a na zahájení Adventu do 20.00 hodin.  

2. Starosta může svým rozhodnutím na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu 

stanoveného v čl. 2 této vyhlášky. Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů přede 

dnem, kdy má být zábavní pyrotechnika používána. V žádosti musí být uveden 

důvod podání žádosti o udělení výjimky, datum, čas, rozsah použití zábavní 

pyrotechniky, zodpovědná osoba. 
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Čl. 5 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 21.10.2019. 

 

Čl. 6 

 

Účinnost 

 

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.   

 

 

 

 

  Ing. Josef Bedřich                      RNDr. Lenka Kupková                 

      místostarosta              starostka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 30.4.2020  

Sejmuto z úřední desky dne  

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


