
Ohlášení ohňostroje Městskému (obecnímu) úřadu v

Údaje o osobě provádějící ohňostroj 
jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, telefon

Místo provádění ohňostroje:

Data a časy související s ohňostrojem:

Začátek přípravy: Provedení: Doba trvání:

Množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků:

Způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku:

Způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení během přípravy
a provádění ohňostroje:

Přílohou ohlášení je mapa či plánek odpaliště (odpališť) s vyznačením bezpečné vzdálenosti
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 208/2010 Sb.

_____________________________                             ___________________________________   
Datum, jméno a podpis oznamovatele                            Jméno a podpis osoby, provádějící ohňostroj

________________________________
Jméno a podpis majitele pozemku

Dle § 4 vyhlášky č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, se 
ohňostrojem rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků
a) kategorie 1, 2, 3 nebo T1, nebo třídy I, II, III, nebo podtřídy T0 nebo T1, nebo
b) kategorie 4 nebo T2, nebo třídy IV nebo podtřídy T2, které nejsou považované za výbušné předměty, případně v kombinaci s 
pyrotechnickými výrobky podle písmene a), k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí 
samoudržujících se exotermických chemických reakcí, pokud celková čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve všech takto 
odpalovaných pyrotechnických výrobcích jedním provozovatelem přesahuje 10 kg za 24 hodin na území jedné obce.

Písku

Roman Kovařík, 26.5.1971, Na Pěníku 432, Písek 39701, tel.724311586, č. průkazu 1093, Č. Budějovice

Písek, zahrada restaurace Modrá Hvězda, Široká ul. 2112

26.5.2016 17:00 hod. 26.5.2016 21:30 hod. 10 min.

Fontány, kompakty, římské svíce, modulár, kulové pumy, pozemní miny. 
Celkově cca 14 kg pyrotechnické slože.
Druh odpalu: Elektricky a plamenem.

Zajištěno dobrovolnými hasiči města Písku a pořadateli akce.
Souhlas a povolení od majitele pozemku (v příloze).
Bezpečnostní vzdálenost od diváků je stanovena na 75 metrů od místa odpalu.

Zajištěno odpalovačem ohňostroje a pořadatelskou službou pořadatele akce. Manipulační prostor bude zajištěn 
odpalovačem ohňostroje v souladu s bezpečnostními předpisy, vymezen bezpečnostní páskou. Proti odcizení nebo 
manipulaci cizí osobou bude pyrotechnický materiál zajištěn odpalovačem ohňostroje.


