
Obecně závazná vyhláška obce Kyje 
č.1/2016 

O regulaci používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických 
efektů způsobujících hluk 

 
Zastupitelstvo obce Kyje se na zasedání dne 10.12.2016 přijalo návrh usnesení č. 8/2016, na 
základě ustanovení § 10, písm. a) § 84, odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích a 
obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 3 (od 1. 10. 2016 odst. 
6) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, této obecně 
závazné vyhlášky, dále jen vyhláška: 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 Používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk je 
činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, občanské soužití, nebo by mohla být 
v rozporu s dobrými mravy, s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku osob. 

Článek 2 
Omezení činnosti 

Používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk 
je zakázáno na všech prostranstvích v zastavěném území a v zastavitelném území obce. 

Článek 3 
Vymezení prostranství a času pro používání zábavní pyrotechniky 

Činnost uvedenou v čl. 1 je možno v katastru obce Kyje vykonávat pouze 31. 12. každého roku 
od 18:00 hod do 01:00 hod následující dne a to pouze ve vymezeném prostoru viz. příloha č.1. 
OZV obce Kyje č.1/2016 na pozemku parc. č. 570/1, které je vyznačeno žlutě na mapě, která je 
přílohou této vyhlášky s názvem Příloha č.1. OZV obce Kyje číslo 1/2016.  
 

Článek 4 
Výjimky  

Obecní úřad může udělit výjimku ze zákazu dle čl. 2 pro dobu mimo dobu nočního klidu a to na 
žádost podanou na obecní úřad minimálně 30 dnů před plánovaným dnem provádění činnosti dle 
čl.2 vyhlášky. Žádost musí obsahovat identifikaci osoby, která plánuje tuto činnost provádět dle 
čl. 2 vyhlášky, označení místa a doby plánované činnosti dle článku 2. vyhlášky a plánovaný 
rozsah činnosti dle čl. 2 vyhlášky – hlučnost, intenzita, množství zábavní pyrotechniky o jejíž 
použití žádá. 
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