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K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 
NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH – POUŽÍVÁNÍ 

PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ  
 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 13. 9. 2007 usnesením č. 370/07 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 

Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

 
Používání pyrotechnických výrobků je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo 
by mohla být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

Čl. 2 
Vymezení míst pro konání určené činnosti 

 
1. Činnost uvedenou v čl. 1 této vyhlášky je možno vykonávat pouze na tomto místě ve městě 

Šumperku: 
- při ul. Bratrušovské v Šumperku – p.č. 510/4, p.č. 510/2, k.ú. D.Temenice. 

Místo ve městě Šumperku, určené k používání pyrotechnických výrobků, je vyznačeno v příloze 
č.1 této vyhlášky, jež je její nedílnou součástí. 

 
2. Mimo místo uvedené v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je používání pyrotechnických výrobků zakázáno. 
 
3. Rada města může svým usnesením udělit výjimku v místě používání pyrotechnických výrobků  

na základě žádosti. Žádost musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo název, sídlo pořadatele akce a IČ, 
b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, 
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 
d) způsob zabezpečení pořadatelské služby. 

 
Čl. 3 

Výjimka ze zákazu používání pyrotechnických výrobků   
 

Zákaz používání pyrotechnických výrobků se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince příslušného 
kalendářního roku. 

 
Čl. 4 

Kontrola dodržování   
 

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Šumperk.  
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení   

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2007.  
 
 
 
 

   Mgr. Zdeněk Brož v.r.      Ing. Marek Zapletal v.r. 
        starosta města            1. místostarosta 
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Čl. 2 odst. 1 vyhlášky – při ul. Bratrušovské 
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