MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Trojská 230/96, 171 00 Praha?— Troja
TEL/FAX: 284691121; e-mail: info(mctroja.cz

Podmínky pořádání ohňostrojů v Městské části Praha-Troja
Podkladem jsou zákon Č. 206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice) dále jen zákon; obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze
dále Jen vyhláška, Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2014, čj. 9 As 101/2014-98 dále jen rozsudek

1) Vyžadujeme předložit osvědčení prokazující odbornou znalost, dle
zákona

66 odst. 8 a

36

66 (8) Za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4 se pro
účely tohoto zákona považuje též oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo
Českým báňským úřadem.

2) Trváme na dodání souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí tzn. všech sousedů
v blízkém okolí a také souhlas od Zoologické zahrady, kterou v případě ohňostrojů
bereme jako dotčenou nemovitost, jak je uvedeno v 32 odst. 3. zákona a rozsudkem
(živočichové v Zoologické zahradě jsou chráněni 5, 5Q zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
3) 50 m od břehové čáry dle vyhlášky (neplatí 1. ledna, 1. května, 8. května, 15. května)

4) 250 m od zdravotního střediska, Domu spokojeného stáří a Domu integrované pomoci
dle vyhlášky (neplatí 1. ledna, 1. května, 8. května, 15. května)

5) Dále dle
32 v případě pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3, Ti a
v případě kategorie F4 nebo T2, zákona

33

32
(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému
obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.
(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka
pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených
nemovitostís provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území
ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po
jejich odpálení.
33
(3) Ohňostrojné práce je oprávněna provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí podle 36 odst. 1 písm. b), Pro každou
ohňostrojnou práci musí být z osob s odbornou způsobilostí určen vedoucí odpalovač ohňostrojů, který zabezpečuje
dodržení technologického postupu při vlastním provedení ohňostrojných prací.
( 36 odst. 1 písm. b) kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací.)

V Praze dne 23.5.201

sta rosta

