
Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 2/2020 
o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

 
Zastupitelstvo města Čáslavi se na svém zasedání konaném dne 22.6.2020, usnesením číslo 
ZM/64/2020, usneslo vydat, 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: 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je zákaz používání zábavní 
pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Čáslav nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

Čl. 2 
Zákaz používání zábavní pyrotechniky 

Používání zábavní pyrotechniky1 je na území města Čáslavi zakázané. 

Čl. 3 
Výjimky 

1) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí pro pyrotechnické výrobky 
kategorie F1 dle § 4 odst. 2 zák. č. 206/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do kategorie F1 
patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň 
hluku a je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k 
použití uvnitř obytných budov. Jedná se např. o prskavky, dortové fontány, žertovné zápalky a 
podobně. 

2) Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky neplatí ve dnech 31. prosince od 
17.00 hod. do 1. ledna do 01.00 hod. následujícího kalendářního roku. 

3) O výjimce ze zákazu používání zábavní pyrotechniky dle čl. 2 této vyhlášky rozhoduje Rada města 
Čáslavi na základě odůvodněné žádosti, podané nejméně 14 dní před konáním akce. 

Čl. 4 
Kontrola a sankce 

1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Čáslav. 

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů2. 

Čl. 5 
Účinnost 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

2) Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 6/2019, o regulaci 
používání zábavní pyrotechniky, ze dne 9.12.2019. 

 
 
 

JUDr. Vlastislav Málek, v.r. Martin Horský, v.r. 
 starosta města místostarosta města 
 
Vyvěšeno: 25.6.2020                                                                                          Sejmuto:    13.7.2020 

                                                           
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)
 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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