Český střelecký svaz upozorňuje provozovatele střelnic na novou vyhlášku o
provedení některých ustanovení zákona o zbraních a střelivu, která platí od poloviny
letošního roku. Jde zejména o „Provozní řád střelnice“, který musí být dán do souladu
s novým zněním.
Dle vyjádření Policejního prezidia ČR, není nutné vyhotovovat nový Provozní řád
střelnice, stačí případný doplněk.
V případě nejasností, doporučuji navštívit příslušné oddělení Policie ČR a prověřit, co
je třeba upravit ve vašem „provozním řádu“ nebo požádat o konzultaci balistika.
Předpis č. 115/2014 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
ze dne 19. 6. 2014, částka 48/2014 s účinností od 1. 7. 2014
Celé znění naleznete na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-115
Část čtvrtá: PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE
(k § 52 odst. 7 zákona o zbraních)
§ 27
(1) Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou
a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující
právnickou osobu provozovatele střelnice,
b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je
střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,
c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,
d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,
e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,
f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence
osob využívajících střelnici,
g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice,
vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,
h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele
střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,
i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění
bezpečnosti při střelbě,
j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího
výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,
k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky
střelby,
l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na
střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,
m) postup při vzniku mimořádných událostí a
n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.
(2) V případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1
písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru
balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních
zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.

V Praze den 20. 10. 2014

Ladislav Janoušek, tajemník ČSS

