STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
____________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
k regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města
Havířova se na svém zasedání dne 26. 1. 2015 usnesením
č. 90/3ZM/2015 usneslo vydat v souladu s § 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
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, který je spojen
s činností, při které dochází k používání hlučných strojů a zařízení a při používání
pyrotechnických výrobků.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které šíří hluk v takové míře, že omezují
pohodu bydlení a života osob na území města Havířova a které by mohly narušit veřejný
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy:
a) hlučné stroje a zařízení - veškerá zahradní technika, stroje a nářadí na elektrický nebo
spalovací pohon (např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, pily, stroje na
opracování kovů nebo dřeva, brusky, rozbrušovačky, aj.),
b) nevhodná denní doba pro práci spojenou s používáním hlučných strojů a zařízení - neděle
a státem uznané dny pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin a od 12:00
hodin do 22:00 hodin,
c) pyrotechnické výrobky – výrobky a předměty zábavní pyrotechniky1 vč. ohňostrojů, které
způsobují hluk, znečištění a záblesky.

Čl. 3
Omezení činností
1. Každý je povinen zdržet se v nevhodnou denní dobu veškerých prací spojených
s užíváním hlučných strojů a zařízení.
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§ 2 odst. 5 písm. a) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
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2. Ustanovení odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na činnosti, které směřují k odstranění
kalamit a havárií, případně staveb, jejichž realizace nesnese odkladu z důvodu veřejného
zájmu.
3. Pyrotechnické výrobky je zakázáno používat v lokalitách vyznačených v příloze této
vyhlášky.
4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku se nevztahuje:
a) na dny 31.12. a 1.1.,
b) na používání ohňostrojů v rámci realizace akce „Havířov v květech“, „Havířovské
slavnosti“, „Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Republiky“.
5. Odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova je oprávněn rozhodnutím udělit
z ustanovení odst. 3 tohoto článku výjimku pro použití pyrotechnických výrobků, a to na
základě písemné žádosti pořadatele akce, za předpokladu splnění těchto podmínek:
a) jedná se o místní tradici a zvyklost, nebo se jedná o ojediněle se vyskytující událost
s nízkou četností,
b) písemná žádost bude podána na odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova
min. 40 dnů před zamýšleným použitím pyrotechnických výrobků a musí obsahovat:
 jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, datum
narození, nebo identifikační číslo
 označení druhu akce, datum konání akce, počátek, konec a místo konání
 předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
 počet členů pořadatelské služby (bude-li pyrotechnika použita na pozemku2
veřejného prostranství města).
6. Pořadatel je povinen oznámit akci nejméně 7 dnů před jejím konáním obyvatelům,
bydlícím v oblasti dotčené použitím pyrotechnických výrobků. Rozsah ulic, ve kterých
budou obyvatelé o akci informováni, stanoví odbor komunálních služeb Magistrátu města
Havířova svým rozhodnutím dle odst. 5.
7. Pořadatel je povinen informovat Městskou policii Havířov o použití pyrotechnických
výrobků nejméně 7 dnů před konáním akce.
Čl. 4
Kontrola
Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci Městské policie
Havířov.
Čl. 5
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo správní
delikt podle zvláštních předpisů3.
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Havířova.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, k regulaci
hlučných činností a Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění a doplňuje
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, k regulaci hlučných činností.
2. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha: „Vymezení lokalit, na kterých je zakázáno
používání pyrotechnických výrobků.“

................................................................
Bc. Daniel Pawlas, primátor města v.r.

................................................................
Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 2. 2015
Sejmuto z úřední desky dne: 18. 2. 2015

Účinnost dne: 17. 2. 2015
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Příloha obecně závazné vyhlášky č…/2015, k regulaci hlučných činností:
„Vymezení lokalit, na kterých je zakázáno používání pyrotechnických výrobků“.
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Popis lokalit:
1 Havířov-Šumbark
lokalita ohraničená ulicemi, vč. těchto
ulic: U Nádraží – Marie PujmanovéOdlehlá-Heleny Malířové-Emy
Destinnové-U Tesly-Šípková-LidickáOpletalova
2 Havířov-Šumbark
lokalita ohraničená ulicemi, vč. těchto
ulic: Okružní-Hřbitovní-ChrpováJedlová-Lomená-Školní
3 Havířov-Město
lokalita ohraničená přírodním prvkem
a ulicemi, vč. těchto ulic: Hlavní třídaNa Nábřeží-U Letního kina-podél
koryta řeky Lučiny-Na Fojtství-Na
Nábřeží-17.listopadu-MánesovaMoskevská-Karvinská-Atriová
4 Havířov-Podlesí
lokalita ohraničená přírodním prvkem
a ulicemi, vč. těchto ulic:
17.listopadu-V Zátiší-U Hájenky-podél
Lesoparku (ve vzdálenosti 50 m od
obytných domů a školských zařízení
Jílová, Slunečná, Krajní, Petra Bezruče,
Františka Hrubína)-Jaroslava
Vrchlického-Jurije Gagarina-TěšínskáU Stadionu-Hálkova-Na Nábřeží
5 Havířov-Prostřední Suchá
lokalita ohraničená přírodním prvkem
a ulicemi, vč. těchto ulic: DělnickáStarý Svět-podél koryta Životického
potoka-Obvodová-Hornická-ZručnáFryštátská

