Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Žádost o provedení ohňostroje

Žadatel:
Fyzická osoba:
Jméno

Příjmení

Ulice

Rok narození
č.p./č.e.

Město

Právnická osoba:
Název

IČO:

Ulice

č.p./č.e.

Město

Ostatní údaje:
Telefon:

Fax:

e-mail:

Další podrobnosti:
Název pořádané akce:
Místo konání:
Datum pořádání:
Čas odpálení:

Doba trvání (min.)

Dohodnutá cena v Kč:
Souhlas městského úřadu s provedením ohňostroje:
Datum vydání
Č.j.
souhlasu:
Souhlas vlastníka (uživatele) nemovitosti s provedením ohňostroje:
Datum vydání
Č.j.
souhlasu:
Oznámení na PČR, hasiči:

Datum vydání
souhlasu:
Datum vydání
souhlasu:

Č.j.
Č.j.

Žadatel ohňostroje sice nemá ohlašovací povinnost, nicméně se doporučuje konání ohňostroje (i malých
zahradních ohňostrojů určených pro vlastní odpálení) nahlásit na místním městském úřadě. Provedení
ohňostroje na soukromém pozemku Vám nemůže obec zakázat a oznámením akce se obvykle předejde různým
nedorozuměním. Noční klid od 22:00 – 6:00 hod.
Hlavní
odpalovač:
Odpalovači:

č. průkazu:
č. průkazu:

Váš email

Uložit

Tisk

Odeslat na podatelnu

STRUČNÉ PODMÍNKY PRO POŘADATELE AKCE
Pořadatel nebo organizátor akce zpravidla zajišťuje
a) Výběr místa nebo lokality pro odpalování ohňostroje ,,odpališťě + bezpečnostní okruh“ –
jedná-li se o veřejné prostranství nebo pozemek města či obce, je nutné písemné povolení
městského nebo obecního úřadu o pořádání akce v těchto prostorách, dále nesmí být tento
prostor v těsné blízkosti hořlavých nebo lehce zápalných látek, porostů, čerpacích stanic,
kostelů, památek apod. Toto konzultujte s vedoucím odpalovačem ohňostrojů, který má
právo v méně bezpečných prostorách odpalování ohňostroje odmítnout. Velikost
bezpečnostního prostoru určuje vedoucí odpalovač podle použitého materiálu, velikosti
náloží a druhu odpalování ohňostroje. (30-200m) lze odpalovat ohňostroj za určitých
podmínek s příslušným zajištěním a velikostí náloží také na střechách budov, terasách, lze
odpalovat i z více míst najednou.
b)

U větších ohňostrojů III. a IV. tř. je nutné zajistit přítomnost bezpečnostních složek –
zdravotnická služba, hasiči, policie (uzavření komunikace, ohlídání bezp. okruhu apod.).

c)

Vymezit a viditelně ohraničit nebo jinak zabezpečit bezpečnostní prostor např. zábranami,
páskou, státními orgány či vlastními silami, již před samotným navezením
pyrotechnického materiálu a to minimálně 5 hodin před začátkem akce a po hrubé
dohledávce selhávek která se provádí vždy 20 minut po ukončení ohňostroje a předání
prostoru zpět vedoucím odpalovačem. U velkých ohňostrojů se provádí ještě konečná
dohledávka následující den za denního světla, aby při náhodném nalezení selhávky
neoprávněnou osobou nedošlo k újmě na zdraví či majetku.

d)

Do bezpečnostního okruhu je přísně zakázáno vstupovat nejen během odpalování, ale i při
přípravných pracích, smí sen jen osoby vlastnící průkaz odpalovačů ohňostrojů.

e)

U hudební produkce zajištění napájení 230V.

f)

Pokud se akce provádí v čase nočního klidu, tj. po 22:00 hodině, je také nutné písemné
povolení městského nebo obecního úřadu s ohláškou na nejbližší policejní služebnu o
dané akci.

g)

Po předání prostoru vedoucím odpalovačem pořadatel nebo organizátor zajišťuje úklidové
práce, odstranění zábran, předání pozemku zpět k užívání, atd.

h)

U pyrotechnických výrobků IV. Třídy je nutný (dle §178 odst. 1 a příloha č. 4 vyhl.
ČBÚ 72/1988 Sb. O výbušninách) tzv. ,,technologický projekt“ schválený Českým
Báňským Úřadem, proto je zapotřebí včasný termín (cca 3 měsíce předem), rovněž je
nutné, aby na takovou akci byl zajištěn dostatečný bezpečnostní okruh (250-500m).

i)

Protože se převážně odpaluje elektrickými palníky, je rovněž nutno dbát na
elektrostatický náboj, proto nelze provádět ohňostroj v blízkosti vysokého napětí, lomů,
radiolokátorů apod.

j)

Některé věci je možno po dohodě zajistit i vedoucím odpalovačem ohňostrojů.

