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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 

 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015, 
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006,  

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU,  
VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009,  

Č. 1/2010, Č. 6/2010, Č. 14/2011, Č. 5/2012, Č. 7/2013, Č. 4/2014 A Č. 6/2014  
 

 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 24.09.2015 usnesením č. 418 Z/2015 usneslo 

vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s § 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 
 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek  

č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009, č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014  

a č. 6/2014 se mění takto: 

 

1. V článku 2 odstavec 1 písmeno e) se tečka uvedená na konci mění v čárku a vkládá se za něj nový 

pododstavec písmeno f) tohoto znění:  

 

„f) užívání a provozování zábavní pyrotechniky
1
 včetně provádění pyrotechnických efektů  

a odpalování ohňostrojů na území městského obvodu Pardubice I; toto území je zobrazeno 

v příloze č. 4 této obecně závazné vyhlášky,“.  

 

2. V článku 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 tohoto znění: 

 

„7. Užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů  

a odpalování ohňostrojů je na území městského obvodu Pardubice I zakázáno.“ 

 

3. V článku 3 odstavec 1 vyhlášky se slova „ohňostrojů“ a „navrhovaný“ zrušuje. Dále se zrušuje text 

tohoto znění: „Počet členů pořadatelské služby může stanovit místně příslušný úřad městského 

obvodu.“ Na konci odstavce se doplňuje text tohoto znění: „Ohlášení provedení ohňostroje místně 

příslušnému úřadu městského obvodu se řídí zvláštním právním předpisem
2
.“ 

  

4. V článku 3 odstavec 2 vyhlášky se za slovo „ohňostroj“ vkládá text „mimo území městského obvodu 

Pardubice I“.  

 

                                                 
1
 § 3 a 4 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění  

2 § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění 
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5. V článku 3 odstavec 3 písmeno b) vyhlášky se text „na akce pořádané nebo spolupořádané městem 

Pardubice,“ nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„na akce zařazené do oficiálního programu Městských slavností Pardubice, Folklórního festivalu 

Pardubice – Hradec Králové, Mikulášských adventních trhů a Vánočních trhů,“.  

   

6. V článku 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 tohoto znění: 

 

„5.  Zákaz užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů  

a odpalování ohňostrojů dle článku 2 odstavec 7 této vyhlášky se nevztahuje: 

a) na dny 31. prosince a 1. ledna, 

b) na užívání zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování 

ohňostrojů na základě výjimky ze zákazu stanoveného v článku 2 odstavec 7 této vyhlášky 

udělené místně příslušnou radou městského obvodu (resp. v městských obvodech, ve 

kterých nevolí radu městského obvodu, starosta městského obvodu) či zastupitelstvem 

místně příslušného městského obvodu (dále jen „místně příslušná rada městského obvodu“), 

pokud si rozhodování o udělení výjimky vyhradilo, a to na žádost podanou nejméně 30 dnů 

před konáním akce, která musí obsahovat jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo 

sídlo pořadatele akce, je-li pořadatel podnikatelem jeho identifikační číslo, označení druhu 

akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, předpokládaný počet osob, které se 

akce zúčastní, příp. počet členů pořadatelské služby“; 

 

dosavadní odstavec 5 článku 3 se nově označuje jako odstavec 6.   

 

 

 

Čl. 2 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………...........................................       ……………………............................................... 

               Ing. Martin Charvát v.r.         Ing. Jiří Rozinek v.r. 
          primátor           náměstek primátora  

      statutárního města Pardubic                  statutárního města Pardubic 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 01.10.2015 

Sejmuto dne: 19.10.2015 


