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dle zákona č.206/2015 § 32
Termín realizace

Čas od - do

Místo realizace

Název akce

17. 11. 2021

18:00 – 19:30

Hovorčovice (pole)

Lampionový průvod
(MROŠ z.s.)

OHLAŠOVATEL OHŇOSTROJE
Subjekt – firma, osoba

Ulice

Sokolovská 95

PSČ

273 51

Václav Michalski - Soptík

Město

Pletený Újezd

IČO

409 13 988

Kontaktní osoba

Podpis, razítko

Jméno

Václav

Příjmení

Michalski

Telefon

+420 602 204 274

E-mail

soptik@soptik-pyro.cz

Doklad

Průkaz odpalovače ohňostrojů

Číslo

0040

Čj.

Vydal

OBÚ Příbram

1823/92 dne 10. 12. 1992

REALIZÁTOR OHŇOSTROJE (POKUD JE JINÝ NEŽ OHLAŠOVATEL) – VEDOUCÍ ODPALOVAČ
Subjekt – firma, osoba

Ulice

PSČ

Město

IČO

Kontaktní osoba

Podpis, razítko

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Číslo

Doklad

Vydal

Čj.
ADRESÁT OHLÁŠENÍ OHŇOSTROJE
Název

Město

Obec Hovorčovice

V Pleteném Újezdě

Dne 15. 11. 2021

Adresa

PSČ

Revoluční 33

250 64

OHLÁŠENÍ O PROVEDENÍ OHŇOSTROJE
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MNOŽSTVÍ A DRUHY POUŽITÝCH VÝROBKŮ
Druh pyrotechnického výrobku
Pyrotechnické výrobky kategorií F2 a F3
kompaktní baterie

Množství
Přiměřené a odpovídající ceně objednávky
(8x kompaktní baterie F2 – F3 (celková hmotnost
pyrotechnických složí 6181 gram)

Všechny druhy použitých pyrotechnických výrobků jsou certifikovány dle evropských norem k používání,
hlučnost těchto výrobků nepřesahuje 120 dB. Na tyto druhy pyrotechnických výrobků se nevztahuje
povolení Obvodního báňského úřadu a jsou vázány pouze oznamovací povinností subjektům viz strana 1.
Zajištění pyrotechnických výrobků
Pyrotechnické výrobky budou vyskladněny ze zabezpečeného přepravního prostoru firemního vozidla do
vyhrazeného manipulačního prostoru v odpališti. Po celou dobu manipulace a vlastní realizace ohňostroje
budou střeženy pověřenou osobou proti zásahu třetích osob.
Bezpečnostní okruh
Dle situačního plánu technologického postupu bude bezpečnostní okruh ohraničen zábranami, páskou či
jiným způsobem. Vstup do tohoto prostoru je třetím osobám zakázán. Plánek odpaliště s bezpečnostním
okruhem viz příloha
Instalace zařízení
Instalace pyrotechnických výrobků do odpalovacích zařízení nebo samostatně bude provedena dle
pokynu vedoucího odpalovače.
Samostatné pyrotechnické výrobky nebo jejich odpalovací zařízení budou řádně ukotvena a zajištěna proti
samovolnému pohybu nebo pohybu při odpálení. Pro větší bezpečnost bude voleno naklonění
upevňovacího zařízení pro pyrotechnické výrobky pod takovým elevačním úhlem směrem od diváků a
objektů, aby se maximálně zabránilo dopadu žhavých zbytků pyrotechnických výrobků tímto směrem.
Ochrana před povětrnostními vlivy
Všechny pyrotechnické výrobky budou v případě potřeby vhodně zabezpečeny proti přímému vnikání
vlhkosti nebo deště.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů
Bezpečnostní a manipulační prostor včetně odpaliště je vytyčen na základě dlouholetých praktických
zkušeností z podobných akcí a může se předpokládat, že ohňostroj neohrozí bezpečnost osob ani
majetku.
Prostor pro odpalování ohňostroje je soukromým majetkem, souhlas s provedením ohňostroje na
pozemku vyřizuje MROŠ, z.s., pan Lopata
Bezpečnostní opatření
K montáži, odpálení, úklidu a likvidaci selhaných výrobků (selhávek) nebudou připuštěny třetí osoby.
Pracovníci v bezpečnostním okruhu budou firemně označeni a vybaveni předepsanými osobními
ochrannými pomůckami. Koordinaci činností jednotlivých odpalovačů řídí odpalovač ohňostroje.

Poznámky
Zástupcem vedoucího odpalovače na akci bude paní Jana Michalská
Vedoucí odpalovač je řádně proškolen a má platný průkaz odpalovače (osvědčení o odborné způsobilosti
viz strana 1). Tento průkaz (osvědčení) bude mít při akci u sebe a může se s ním prokázat příslušným
kontrolním orgánům (ČBÚ, Policie ČR, HZS).

Příloha: Situační plánek odpaliště s bezpečnostním okruhem

Legenda:
modrá barva – odpaliště
žlutá barva - manipulační prostor
červená barva – bezpečnostní okruh
zelená barva – předpokládaný prostor pro diváky

