
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69  MOST 

http://www.mesto-most.cz 

IČO: 00266094    DIČ: CZ00266094 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s. V MOSTĚ DNE:25.11.2020 

ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800 VYŘIZUJE: 

  TELEFON: 

  E-MAIL: 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1540/OŠKAS/2020 

DODAVATEL: Ohňostroje na míru v. o. s., Dvořákova č. p. 1324, Nové Město, 40502 Děčín 2 

IČO: 28729820 DIČ: CZ28729820 

Statutární město Most u Vás objednává: 

 

Ohňostroj 

Kompletní zajištění ohňostroje na míru dne 31.12.2020 v 19:00 v délce 8 minut na 1. náměstí v Mostě 

(parcela č.6367/72). 

Cenová nabídka zahrnující specifikaci ohňostrojového materiálu, speciální efekty a obrazovou dokumentaci, 

je jako příloha, nedílnou součástí této objednávky. 

Kontaktní osoba: 

Účastník správního řízení s Báňským úřadem: 

 

Objednávka bude uhrazena formou řádně vystavené zálohové faktrury, která bude doručena nejpozději do 

5.12.2020. 

 
Poznámka: Objednávka je schválena dle výjimky čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek 

malého rozsahu ID_PRmM_027. 

 

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 

Lhůta dodání: do 31.12.2020 

Místo dodání: Most 

Předpokládaná cena bez DPH: 110 500,00 Kč 

Předpokládaná cena vč. DPH:  133 705,00 Kč 

Podléhá srážkové dani: ne 

 

 

Smluvní podmínky objednávky: 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů.  

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství  

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. 

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 

0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel 

zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky. 

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za 

dalších podmínek uvedených v objednávce. 

http://www.mesto-most.cz/


6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné 

dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím 

protokolem objednatele.  

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré 

náležitosti. 

8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady 

na náklady zhotovitele. 

9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den 

prodlení s odstraňováním vad. 

10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na - měsíců.  

11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel. 

12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz 

13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 

NA  FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.  
 

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 

objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). 

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 

z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně 

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710 

pod variabilním symbolem 28729820, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 

zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 

na který dodavatel platí DPH. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 

odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

I. OBJEDNATEL: 

 

 

 

 

Dne: ..................................................... 

 

II. DODAVATEL: 

 

 ................ 

 ĚNÉHO 

 ZÁSTUPCE DODAVATELE: 

Dne: ..................................................... 
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Žádost o povolení ohňostrojných prací 

 

 

Technologický postup pro ohňostrojné práce dne 31.12.2020 Most 
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, § 33 odst.4.,§ 34. odst.1.,  

vyhláška 288/2015 provádění ohňostrojných prací, příloha č.1. 

 

 

 

 

1. Pořadatel ohňostroje, datum čas ohňostrojných prací, vedoucí odpalovač, 

pomocní odpalovači 

2. Technická dokumentace 

3. Návrh opatření práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů 

4. Seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by 

mohly být ohroženy pracemi 

5. Seznam účastníků řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohnostrojenamiru.cz/
http://www.festive.cz/
mailto:sulc@ohnostrojenamiru.cz


                                         Ohňostroje na míru v.o.s.         
 
                                                                                                                                                     

www.ohnostrojenamiru.cz  www.festive.cz 

e-mail:  sulc@ohnostrojenamiru.cz 

adresa: Dvořákova 1324/21,Děčín II.-Nové Město PSČ 405 02 

Kontakt tel: 774 724 429, 774 586 977 

IČO : 28729820     DIČ:CZ28729820 

 

1.  
 

Žádáme tímto o povolení ohňostrojných prací v termínu 31.12.2020. 
 
 
Pořadatel ohňostroje:  
 
Ohňostroje na míru v.o.s. 
Dvořákova 1324/21 
405 02, Děčín II.  
IČ: 28729820  
DIČ: CZ28729820 
 
 
Ohňostrojné práce budou provedeny:  
 
Most 
1. náměstí 
280 02  Most 
434 01 

 
Datum a hodina:  
 
31.12.2020 od 15:00,  do 19:30 hodin. 
Čas odpalu 19:00 hodin. 

 
Vedoucí odpalovač: 
 

 číslo průkazu odpalovače ohňostrojů: 1242. 
 
Počet osob podílejících se na přípravě: 3 a 2 odpalovači ohňostrojů 
Povinnosti: Vytyčit bezpečnostní okruh, manipulace s materiálem, usazení na místo, zapojení, 
hlídka, dodržování pokynů vedoucího odpalovače, odpálení, vyčištění prostoru po odpalu.    

 

http://www.ohnostrojenamiru.cz/
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2. 

 

Technická dokumentace k ohňostrojným pracím:  

 
Vymezení pyrotechnických výrobků a pomůcek, kterých bude použito na odpališti: 

 

Pyrotechnické výrobky: 

Kompaktní baterie – vystřelovací trubice kalibr 30 mm 

Kulové pumy kalibr 50 mm, 63 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm 

Válcové pumy kalibr 63 mm, 75 mm, 100 mm 

Římské svíce kalibr 30 mm, 38 mm, 50 mm 

Jednoranné komety kalibr 25 mm, 30 mm, 50 mm 

Ohňostrojné moduly - jednořadé vystřelovací trubice (vějíře) kalibr 30 mm 

Střední efekty výška 35 m 
 18 ks   římské svíce ráže 30 mm  
 12 ks   římské svíce ráže 45 mm  
 
Středně vyšší efekty výška 45 m 
 25 ks   kompaktní baterie  
     
Středně vyšší efekty s velkým rozptylem explozí 40 – 50 m 
 18 ks   kompaktní baterie  

 
Velké objemné rovné i vějířové efekty 35 – 50 m 
 25 ks   kompaktní baterie  
 

Výškové efekty 75 – 150 m kulové a válcové pumy 
  85 ks kalibr 75 mm 

150 ks kalibr 100 mm 

  20 ks kalibr 125 mm 

  20 ks kalibr 150 mm 
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Pomůcky: 

Kleště kombinované, kleště štípací, vázací drát, papírové lepicí pásky, izolepy, stahovací pásky, 

alobal, strečové fólie, igelit, dřevěné kolíky, dřevěné hranolky, ocelové roxory, ocelové stojany - 

speciální držáky pyr. výrobků, vruty, hřebíky, kladivo, akuvrtačky, vysílačky, výstražná ohraničující 

páska, reflexní vesty. 

Pracovní oděv (vybavení): 

Pracovní oděv, ochranné brýle, helma, rukavice, pevná obuv, pogumovaný plášť. 

 

Způsob ochrany okolí:  

Bezpečnostní okruh: 

Vzhledem k použitému materiálu při ohňostrojných pracích, bude bezpečnostní okruh 150 metrů.  

Bezpečnostní okruh bude vytyčen pomocí natažené výstražné ohraničující pásky. Dále bude střežen 

pomocníky a signalizace pomocí vysílaček. Rozmístění hlídek a přidělený rozsah ohroženého území 

v rámci bezpečnostního okruhu po 80 metrech. 

Přístupové cesty: 

Zajištění přístupových cest bude provedeno pomocí bezpečnostní pásky.  

Stanovení manipulačního prostoru, odpaliště a místa odpalu, rozmístění pyrotechnických výrobků, 

vymezení přidělovaných úseků ohroženého území pro jednotlivé hlídky.  

Mapa katastru nemovitostí se situačním nákresem odpališť a bezpečnostního okruhu – další strana 

žádosti.  

Odpaliště: 

Vytyčení dvou odpališť bude vymezeno pomocí bezpečnostní pásky.  

Bude rozděleno do 2 odpalovacích pozic.  

Seznam vlastníků nemovitostí v bezpečnostním okruhu a jejich souhlas:   

Příloha – mapa a souhlas vlastníka pozemků. 
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Poučení pomocníků a hlídek: 
Vedoucí odpalovač proškolí před zahájením prací všechny pomocníky a hlídky před zahájení OP. Tito 
své poučení stvrdí podpisem na přiloženém seznamu (doklady o prokázaném seznámení všech 
osob). Všichni pomocníci jsou povinni při narušení bezpečnostního prostoru ihned informovat 
vedoucího odpalovače smluveným signálem.  Důkladně prověří, zdali všichni zúčastněné osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě prokázání vyloučí tyto mimo bezpečnostní okruh. 
 

 

Situace místa odpalu:  

Ostraha, vyklizení: 

Vedoucí odpalovač určí místa rozestupu ostrahy před zahájením prací. Ostraha bude mezi sebou 

komunikovat pomocí světelných signalizací. Pracovníci hlídky budou mít na sobě reflexní vesty. 

Hlídka bude na svých místech ihned po vyhlášení zahájení ohňostrojných prací. 

Vyklizení bezpečnostního okruhu 30 minut před zahájením oh. prací. Vedoucí odpalovač dá pokyn 

k jeho vyklizení. Datum 31.12. 2020, od 15:30 do 19:30 hodin. Zahájení OP bude provedeno pomocí 

povelu „Uzavřít okruh“. 

Bezpečnost a ochrana při OP: 

Vybavení odpalovače a pomocníků osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky. 

(obuv, rukavice, obličejový štítek). Jejich kontrola proběhne vedoucím odpalovačem před zahájením 

prací.  

Vstup nepovolaných osob a kontrolních orgánů. 

Hlídka má za povinnost každé vniknutí nepovolaných osob nahlásit vedoucímu odpalovači a to 

předem domluveným signálem. Vedoucí odpalovač přeruší OP dokud nepovolané osoby budou 

v ohroženém území a to jasným signále k přerušení prací. Poté může opět zahájit povelem OP. 

Při vstupu kontrolních orgánů toto nahlásí hlídka vedoucímu odpalovači a ten přeruší OP a tím 

umožní vstup kontrolním orgánům na ohrožené území.  

Signalizace:  

Zahájení OP bude provedeno pomocí povelu „Uzavřít okruh“. V případě problému bude po dohodě 

s vedoucím odpalovačem přerušena OP. Po vyřešení všech problémů bude znovu zahájení 

oznámeno „Uzavřít okruh“. Ukončení OP bude vyhlášeno povelem „Okruh otevřít“. 

http://www.ohnostrojenamiru.cz/
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Čekací doba:  

Čekací doba po ohňostroji bude min 10 minut nebo 30 minut v případě selhávky kolové pumy. Vše 

se bude řídit pokyny od výrobce. Dohledávku selhávek zajistí vedoucí odpalovač. 

Stanoviště:  

Stanoviště vedoucího odpalovače. Zde budou i pomocníci při odpalu samotném.  

 

Rozmístění a velikost pyrotechnického materiálu: 

Bude rozděleno do 2 odpalovacích pozic. 

Pozice I. - materiál F4 – kulové pumy kalibru 50 – 150 mm. 

Pozice II. – materiál F3, F4 – kompakty, římské svíce 

Způsob roznětu a jeho kontroly, přípustné podmínky pro připojení přívodního vedení k roznětné síti, 

eliminace předčasného roznětu před účinky cizí energie: 

Digitální pomocí profesionálního bezdrátového odpalovacího systému Cobra.  

Vhodné použití elektrických rozněcovadel. Konce roznětného vedení musí být až do připojení na 

roznětnici rozpojeny.  

Cizí energie – obleky, ochrana před vlhkostí – zakrytí PE folií, vypnout zdroj v případě cizí energie, 

vyklidit ohrožené území, konce vedení rozpojit, uzavřít bezpečnostní okruh.  

 

Opatření při selhávce včetně způsobu její likvidace, čekací doba. 

Čekací doba po ohňostroji bude minimálně 10 minut nebo 30 minut v případě selhávky kolové 

pumy. Vedoucí odpalovač případné nalezení selhávky ihned ohlásí. Bude mít k dispozici 

uzamykatelnou bednu pro selhané výrobky, pokud tyto nelze zlikvidovat přímo na místě dle 

technologického postupu od výrobce. Selhávky následně budou odvezena a odborně 

znehodnoceny.  

V případě, že je vše po dohledávce v pořádku, vedoucí odpalovač dá pokyn k otevření 

bezpečnostního okruhu a uvolnění ohroženého území.  

Pravomoci: 

Za zajištění ohňostrojných prací má hlavní odpovědnost a pravomoc vedoucí odpalovač. Určuje 

signály, proškolí pomocníky, zajistí veškeré práce tak, aby byly v souladu s technologickým 

postupem a zákony a dbá na dodržování zásad bezpečnosti při pracích.  

Pomocníci a hlídky mají povinnost se řídit jeho pokyny.   

http://www.ohnostrojenamiru.cz/
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Ochrana před povětrnostními vlivy: 

Pyrotechnické výrobky a odpalovací zařízení budou překryty fólií PE.  

Předání prostoru zpět do užívání: 

Vedoucí odpalovač předá po končení všech prací prostor bez. okruhu zpět do veřejného užívání 

městu Most. 

Návrh opatření práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů: 

Vzhledem k použitému materiálu při ohňostrojných pracích, bude bezpečnostní okruh 150 metrů.  

Bezpečnostní okruh bude vytyčen pomocí natažené výstražné ohraničující pásky. Dále bude střežen 

pomocníky a signalizace pomocí světelných signálů. 

Přístupové cesty: 

Zajištění přístupových cest a jejich označení „Zákaz vstupu“ bude provedeno pomocí cedulí hodinu 

před zahájením prací. Příjezdové cesty bude kontrolovat policie města Most. Omezí tak po dobu OP 

vstupu nepovolaných osob a případnému vjezdu automobilů do ohroženého území.  

Požární dozor: 

Na místě bude místní hasičská jednotka, která bude přítomna od přípravy ohňostrojných prací, až 

po jejich ukončení, které vyhlásí vedoucí odpalovač.  

Policie:  

Obecní policie není přítomna, bude informována PČR obesláním s termínem akce a hodinou. 

Poskytnutí první pomoci: 

Vedoucí odpalovač bude mít v autě lékárničku v případě menších poranění a první pomoci. Při OP 

bude dále přítomna jednotka rychlé záchranné služby po dohodě s městem Most. 

Místo uložení technologického postupu: 

Auto vedoucího odpalovače.  
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4. 

Seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy 

pracemi: 

Magistrát města Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most 1 
 

Pozemky podle katastrální mapy v příloze. 
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5. 

Seznam účastníků řízení: 

Žadatel a pořadatel akce: 
 
Ohňostroje na míru v.o.s.  
Dvořákova 1324/21 
405 02, Děčín II.  
IČ: 28729820  
DIČ: CZ28729820 
  

Dotčené strany:  
 
Magistrát města Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most 1 
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MmM Z.ODKPAT_004

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční 1/2,434 69 Most

Magistrát města ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU 
Oddělení provoze

VAŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 
NAŠEZN.:

9.11.2020
MmM/107437/2020/Ho Ohňostroje na mim v.o.s. 

Dvořákova 1324/21 
405 02 Děčín 2 Nové Město

VYŘIZUJE:
TEL.:
IPTEL:
E-MAIL:

MOST DNE: 19.11.2020

A^jádřenf

Z hlediska vlastníka pozemkových parcel číslo 6367/14, 6367/18, 6367/19, 6367/42, 6367/51, 
6367/52, 6367/53. 6367/54, 6367/55, 6367/56, 6367/70. 6367/71, 6367/72. 6367/73, 6367/74 
Ilú. Most II

■ onhlasfme

se vstiq>em na pozemkové parcely v souvislosti skonáním ohňostroje dne 31.12J020, 
dle zákresu v kopii katastrální mapy s tím. že dotčené Části pozemkových parcel budou uvedeny po 
ukončení ohňostroje do náležitého stavu.

IČ: 00266094 
DlC; CZ00266094 

. mnto-inn$4.C7

Tdcrtinni ústfednii; H20 476 448 11 i 
Idenlifíkálor dno\ schránky: pHhf^’y 
F-ni;iií; m'>*l ;■/

Bankovní spojení:
C Ú.;I04I3683S9A)800 
Fav*420 476 44R 570

Stránka IzlF_ODKPAT_004H platí od: 1. 1. 2019


