
M Ě S T O   J I Ř Í K O V 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JIŘÍKOV  
 

Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov, 
 

o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky  

a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena 

dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována 
 

Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém zasedání dne 29. března 2022 usneslo usnesením 

č. 478/2022 vydat na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 7 zákona 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o některých přestupcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě Jiříkov (dále 

jen „město“), je používání hlučné zábavní pyrotechniky.  

2) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech 

v zastavěném území1) města, a to přiměřeným omezením činnosti uvedené v odst. 1, jakož 

i zmírnění ochrany nočního klidu ve výjimečných případech, a to stanovením výjimečných 

případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba 

nočního klidu dodržována, s cílem udržení místních tradic a upevňování mezilidských 

vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo 

dobu zákonem nastaveného nočního klidu.2) 

3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.3) 

 

Článek 2 

Omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky 
 

Používání hlučné zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích 

v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé 

narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby 

nacházející se v zastavěném území města. 

 

Článek 3 

Výjimky z omezení používání hlučné zábavní pyrotechniky 

 

Zákaz dle čl. 2 neplatí (tato výjimka se však netýká doby nočního klidu): 

a) od 12:00 hodin dne 31. prosince do 12:00 hodin dne 1. ledna následujícího roku, 

 
1) územní plán města je k nahlédnutí na Městském úřadu Jiříkov 
2) tímto není dotčena právní úprava upravující dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu 

před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva 

(např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) 
3) ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční 

klid.) a § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se rozumí doba 

od dvacáté druhé do šesté hodiny.) 



b) pro dobu a místo konání tradiční akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ (zpravidla 

1. víkend po 25. listopadu kalendářního roku); 

c) pro dobu a místo konání kulturní akce „Pálení čarodějnic“ (vždy 30. dubna); 

d) pro dobu a místo konání sportovní akce „Houmrův triatlon“ (1. nebo 2. sobota v měsíci 

srpnu). 

 

Článek 4 

Výjimečné případy, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž 

nemusí být doba nočního klidu dodržována 

 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna.4) 

2) Doba nočního klidu je vymezena kratší dobou: 

a) v noci z 30. dubna na 1. května na dobu od 0:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze 

v prostoru hřiště TJ Sokol Filipov a v areálu hasičské zbrojnice Jiříkov, a to pouze 

v případě, bude-li se konat v této době tradiční kulturní a společenské akce „Pálení 

čarodějnic“; 

b) v noci z poslední soboty v měsíci květnu na následující neděli na dobu od 1:00 hodin 

do 6:00 hodin, a to v prostoru restauračního zařízení a přilehlé zahrady „Bzenecká 

hospoda“, č.p. 233/10, a to pouze v případě, bude-li se konat v této době tradiční kulturní 

hudební akce „Bzenecká restaurace“; 

c) v noci z první soboty na následující neděli v měsíci červnu na dobu od 2:00 hodin 

do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru zahrady u restaurace Bílý dům, a to pouze 

v případě, bude-li se konat v této době tradiční kulturní akce „Restaurace Bílý dům“; 

d) v noci z prvního nebo druhého pátku v měsíci srpnu na následující sobotu a v noci  

z takové soboty na následující neděli na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin, a to pouze 

v prostoru „Terasa na Vyhlídce“ u č.p. 1046, a to pouze v případě, bude-li se konat 

v této době tradiční kulturní hudební akce „Terasa na Vyhlídce“; 

e) v noci z první nebo druhé soboty v měsíci srpnu na následující neděli na dobu od 2:00 

hodin do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru areálu TJ Spartak Jiříkov, a to pouze 

v případě, bude-li se konat v této době tradiční sportovní akce „Houmrův triatlon“. 

 

Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a 

provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení 

doby nočního klidu, ze dne 30. 5. 2017. 
 

Článek 6 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., v.r. 

místostarosta 

Michal Maják, v.r. 

starosta 

 

 
4) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu nového roku 


