17.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání
pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 11. 2020 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků
v hlavním městě Praze, se mění takto:
1. V § 1 se slova „jako činnosti, která může“ nahrazují slovy „a některých dalších výrobků způsobilýc h
založit požár při jejich vypouštění do volného prostředí jako činností, které mohou“.
2. V § 3 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ve dnech 1. ledna a 31. prosince lze pyrotechnické výrobky
vyjmenované v předchozí větě odpalovat na celém území hlavního města Prahy s výjimkou míst uvedenýc h
v § 4 odst. 1.“.
3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „na řece Vltavě, na ostrovech v jejím toku a na pozemcích sousedícíc h
s korytem tohoto vodního toku“ nahrazují slovy „na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích
a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků“.
4. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), která včetně
poznámek pod čarou č. 24 až 26 znějí:
„d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích24) a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich,
e) na zvláště chráněných územích25) a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území,
f) v přírodních parcích26) a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků,
g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata
a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.
_________________________

§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
§ 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
26)
§ 2 nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.“.
24)
25)

5. V § 4 odst. 2 se slova „1. ledna,“ a „a 31. prosince“ zrušují.
6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
„§ 4a
Zákaz používání některých výrobků s neřízeným letem
Na území hlavního města Prahy je zakázáno používat výrobky, které ke svému neřízenému letu
využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky
pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí, létající přání.“.

7. Příloha zní:
„Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy
MÍSTA, KDE LZE ODPALOVAT PYROTECHNICKÉ VÝROBKY PODLE § 3 odst. 2
MĚSTSKÁ ČÁST

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

MÍSTO

Praha 16

Radotín

areál Sokolovny Radotín v ulici Vykoukových
nám. Sv. Petra a Pavla
ulice K lázním

Praha 22

Hájek u Uhříněvsi

pozemek parc. č. 231/3

Uhříněves

areál Rychety v ulici K Dálnici

Praha - Dubeč

Dubeč

pozemek parc. č. 757/10

Praha - Kolovraty

Kolovraty

pozemek parc. č. 68/1
pozemek parc. č. 346/11
pozemek parc. č. 1210/1
pozemek parc. č. 1263/419

Lipany

pozemek parc. č. 11/1

Praha - Kunratice

Kunratice

pozemek parc. č. 2505/1 v ulici Za parkem

Praha - Lipence

Lipence

Areál TJ Sokol Lipence - pozemek parc. č. 651
a 652 v ulici K průhonu

“.
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Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2020.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hlavního města Prahy
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy
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