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Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa" a „KRNAP") 
jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho 
ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 2 a § 78 odst. 3 písm. h) zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vydává podle § 43 odst. 2 zákona a v souladu 
s ustanovením § 171 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád") toto

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2018
o povolení výjimky ze zákazu používat na území Krkonošského národního parku

zábavní pyrotechniku

Tímto opatřením obecné povahy se povoluje výjimka ze zákazu podle § 16 odst. 1 
písm. k) zákona č. 114/1992 Sb. používat na území Krkonošského národního parku 
zábavní pyrotechniku v době od 23:00 hodin dne 31. prosince 2018 do 01:00 hodin 
dne 1. ledna 2019 pro zastavěná území obcí Malá Úpa a Strážné.

Odůvodnění
Podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb. je od 1.6.2017 na celém území 
Krkonošského národního parku zakázáno provádět ohňostroje nebo používat zábavní 
pyrotechniku.
S přihlédnutím k rozsáhlému turistickému využívání KRNAP v zimním období a s ohledem 
na to, že obce Strážné a Malá Úpa představují lokální střediska turistické návštěvnosti, 
považuje Správa KRNAP za účelné povolit výjimku z uvedeného zákazu pro dobu 
Silvestra a začátku Nového roku, kdy je zábavní pyrotechnika návštěvníky hor tradičně 
a široce využívána.
Podle § 3 písm. b) zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, 
se zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům zařazený do 
kategorie F1, F2, F3 nebo F4. Výjimka povolovaná tímto opatřením obecné povahy 
se tedy nevztahuje na pořádání ohňostrojů tak, jak je vymezuje § 32 odst. 1 zákona 
o pyrotechnice a nikterak se nedotýká dalších povinností z něj vyplývajících.
Podle § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných 
územích podle § 16 může orgán ochrany přírody povolit, pokud povolovaná činnost 
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Za 
negativní efekty zábavní pyrotechniky s možným dopadem na chráněné zájmy ochrany 
přírody a krajiny lze označit zejména hluk a světelné efekty spojené s užíváním zábavní
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pyrotechniky. Užití zábavní pyrotechniky v celkové době 2 hodin nebude mít dle názoru 
Správy KRNAP vliv na předměty ochrany národního parku.
Výjimka je rovněž za účelem omezení případného rušení volně žijících živočichů 
omezena pouze na zastavěné území obcí. Zastavěné území je území vymezené 
územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. Do zastavěného území se 
zpravidla zahrnují: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, 
ostatní veřejná prostranství a další pozemky.
Podle § 71 odst. 4 zákona mají obce ve svém územním obvodu při projednávání návrhu 
opatření obecné povahy podle části třetí tohoto zákona postavení dotčeného orgánu 
podle správního řádu. Záměr povolení výjimky byl projednán se zástupci obce Strážné 
a obce Malá Úpa v rámci jednání rady parku, které se uskutečnilo dne 4.12.2018 ve 
Vrchlabí. Žádné připomínky k návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny.
S ohledem na obvyklou patnáctidenní lhůtu nezbytnou pro oznámení opatření obecné 
povahy veřejnou vyhláškou byla stanovena účinnost tohoto opatření obecné povahy 
okamžikem vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP tak, aby bylo možné výjimku využít.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce Správy KRNAP. Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek. Porušení opatření obecné povahy je postihováno jako přestupek na úseku 
ochrany přírody a krajiny.
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Sejmuto: 8.1.2019

2


		2018-12-21T10:12:37+0100
	Barbora Landová bf4b8a051e6d86f95f320100ece8a1264526fcc5




