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Bošín na základě usnesení zastupitelstva ze dne 14.t2,2OO9 podle § 29 odst. 1

bod 2. zákona č, L33/tgB5 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

§ 1 odst. 3 písm. e), k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona Č.

sn. a podle § 10 zákona č. !2B/200O Sb., o obcích (obecní zřízenÍ), ve znění
3t3l2OO2 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

K zabezpečeni požární ochrany při akcich, kterých se
zúčastňuje větší počet osob

čl. r
základní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky k zabezpeČení poŽárni ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").

(2) Ve smyslu této vyhlášky se akcí rozumí kulturnÍ, sporto.vnÍ, s_poleČenská, zábavnÍ,
politická, obchodní náboženská a jiná obdobná akce, které še účastní

a) více než 200 osob,

b) méně než 2O0 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo obec, a to na základě
výhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního
provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury ÚČastníkŮ akce (osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace, osoby neschopné samostatného pohybu)
apod, ).

(3) Jestliže je akce pořádána na místě k tomuto účelu urČeném podle zvláŠtního
právního předpiŠu1), nesmí počet účastníkŮ překročit počet pro toto místo urČený.

(4) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, nenÍ-li
smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného
prostranství, sjednáno jinakz).

(5) pořadatelem akce se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která akci pořádá a
jde-li Ó shromáždění podle zvláštního právního předpisu jeho svolavatel3).

čl. z
Podmínky požární bezpečnosti při akcích

(1) Pořadatel akce je povinen:

a) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření poŽáru a k zabezpeČení
včasné a bezpečné euaŘuace osob v souladu se zvláštními právními předpisya).

b) informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu a vhodným zpŮsobem
účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a znaČenÍ, upozorněním
v pozvánce nebo prezentaci akce,



]:

c) Pokud je Pořada.telem akce právnick_á osoba nebo podnikající fyzická osoba, zřídit
v dostateČném Časovém předstihu před..zahájením akc" pi"u"ňtivní pážární r.,rrJti,
stanovit ÚkolY.Pro její Činnost, zabezpečit;e3i odbornou přípravu, zabeipečit 3e;íoznaČen Í a Pl něn í ú kol Ů sta novenýcfr o1evěnlivn í požá rn i n iio.u iuiastni,.,.., i práuniri
PředPi.sYs). Splnění uvedených úko|Ů mŮže po dohodě s poraJátár", ii." zabezpečit
vlastník, popřípadě provozovatel objektu, ve kterém se akce koná,

d) Při akci, jejÍŽ souČástíje provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotech-
nic,ké efekty a ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanoveňýiň zv|áštními
právními předpisy6),

e) oznámit konání akce s pyrotechnickým.i efekty nebo ohňostroji nejméně pět
pracovních dnů před jejím zahájením územné příslušnému ooboru iásiesr<erro
záchranného sboru Pardubického kraje,

f) 
li""d|_ojil 

zPráv.u o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních
dnú před zahájením akce obci,

(2) Pořadatel akce, pořádané na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštníhoprávního předpi5Lj1) je kromě toho povinen:

a) vYtvořit Podmínky pro,. haŠení požár&, a pro záchranné práce, k tomu zejména
vYmezit Prostor.pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární
ochranY, vyznaČit zákaz parkování vozidel v místech, kde by Óránirá pri;".'oumobilní požární techniky jednotek požární ochrany,'u únlrový.ň ;řiláů ;;odběrních míst požární vody,

b) na vhodných a trvale přístupných místech umístit v potřebném množství a druzíchhasicí Přístroje. Zajistit Po celou^dobu akce a nezbytnou dobu po skončení akce uótnyipřístup k těmto hasicím přístrojŮm,

c) zajistit umístění prodejních míst, stánkŮ a atrakcí tak, aby byl umožněn průjezd
mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,

d) zajistit PřístuP k PoŽárně bezpeČnostním zařízením nebo věcným prostředkům požárníochrany,

e) Při akci,_jejíŽ solČ9stíjsorr efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojemza.Pálení (Žhavé Částice, Žhavé předměty apod.), přijmout opatření É zaĚránění vznikua ŠÍření PoŽáru a pouŽÍt poŽárně bezpečhostnt Žáiizění ke sníženi ňořruuo.ti hořlavých
|áj^*Í::;,"ických staveb, dekorací, textilií apod.) poJl" zvláštního |iaunrnopreoplsu, i,

f) Při akci uvnitř uzavřeného objektu zajistit zákaz plnění balónků p|yny, které ve směsise vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směš (např. vodik, á.álýri"l.

:(

:

,I

c

7

l
]

i

Způsob zabezpečení
3
požární bezpečnosti při akcích

Pořadatel akce je povinen:
a) organizaČně a technicky zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti při akci, přitomzejména stanovit povinnosti vŠech osob podílejícíc'h se na tomto zajištění a

Prokazatelně tYto osoby se svými povinnostmi seznámit; při opakoir;;e," pořádáníakcí na shodném místě a za shodnrich podmínet-Ée p.o tyto akce splnění podmínekzajistit spoleČně,

čl.
podmínek



c)

d)

b) zajistit prostřednictvím odborně zpŮsobilé osoby8) nebo technika PoŽární ochranY9)-l 
rÓ.ii"rŮ plnění ÓoJmínet< požární bezpečnosti při.akci a kontrolu povinností

stanovených právními předpisy o požární ochraně, a to před zahájením akce, v jejím

prŮUětru a po ukončení,
;";;ň;i";;t akci při zjištění závažný.ch nedostatků v podmínkách požární

bezpečnosti, které neize odstranit před zahájením akce,,

ói"iusit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze

bdstranit a pokud by byl zňemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo

majetku.

čl. +
povinnosti účastníků akce

KaždÝ účastník akce včetně účint<uiícího je povinen:
dodržovat opatření stanovená pořadatelem akce,
dodržovat pokyny pořadatele akce, pořadatelské sluŽby a preventivní poŽární hlídkY,

vydané k zabezpečení požární ochrany při akci, 
_

náunaE"t á nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný
prostředek (např. zápalná láhev),
lepoužívatpri ár..i prostředky, které mohou zpŮsobit hořenÍ, nenÍ-li stanoveno
v podmínkách požární bezpečnosti jinak,
n.,unióuIouat s běžnými próstředkylnapř. zapalovač a podobná zapalovadla) tak, abY

nedotlo k požáru10).

čl. s
sankční ustanovení

porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami lze Postihovat
jako přestupekttl a právnickými a podn_ikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich

ioonit<atet.ké činnosti jako jiný správní deliktIZ).

čl. s
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčenypovinnosti týkající se poŽární ochrany při akcích
stanČvbné zvláštními právními předpisy13).

(2) podrobnosti o zřizováni a činnosti preventivni,poŽární hlídky jsou uvedenY v
příloŽe'č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

čt.l
účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1,2010

a)
b)

c)

d)

e)

LÝ4-..,..- \
Jana stiboříková

Místostarosta
:/,"?-

i* č",

§W Starosta

l
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1) § 85 zákona č. 5o/L976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisŮ.
z) § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějŠÍch
předpisŮ.
5l g i zá7ona č. B4l199o Sb., o právu shromaždbvacím, ve znění pozdějších předpisŮ.
4) § 15 a 16 vyhlášky č, 246l2oot Sb., o stanovení podmínek poŽární bezpeČnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

') Zejména § 13, § 15 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisŮ, § 24, § 26 a § 36 až 37 vyhlášky Č,246|2OOL Sb,, o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o poŽární
prevenci).
6) Např. zákon č. 61/19BB Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisŮ, vyhláška č,77411992 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi, zákon č. 133/1985 Sb,, o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisŮ.
') §2 odst.4 písm. f) vyhlášky č. 246/2OOt Sb,, o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
8) § 11 odst. 1 zákona č. 133/19B5 Sb,, o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisŮ.
9) § 11 odst.2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisŮ,
10) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/19B5 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisŮ.
i1) §'46 odst. 1 zákona č.2oo/1gg0 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisŮ.

'z) § 11 odst. 1 zákona č. 729/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisŮ.
i') Z"jréna zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisŮ,
nařízení vlády č. I72/20O7 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška Č,

246l2oot Sb., o stanovení podmínek poŽární bezpeČnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).



Příloha č. 1 vyhlášky 6.

Podrobnosti o zYizování a Činnosti preventivní požární hlídky
(1) preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvoučlenů.

(2) SloŽení Preventivní poŽární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze vPříPadech, kdY veškeré povinnosti určené R;";;ň;iiožární rrjioce-morr5u být zajištěnytímto sníženým počtem osob.

(3) Pořadatel akce zajiŠťuje odpovídající podmínky pro činnost požárni hlídky,zejména aby:

a) bYlY vYmezenY ÚkolY preventivní požárni hlídky včetně určení stanoviště, přičemžÚk9|Y mus_Í být stanoveny tak, aby je bylo moZne u"litul"r-u č6r;;"entivnípožární hlídky obsáhnouť a byly stánovóny vždy konkrétní fyzické osobě,

b) byl stanoven a zabezpeČen mezi velitelem. a členy preventivn í požární hlídky, vpřípadě většího počtu prevgntivníctr požárnřň i,riJ^ur i mezi veliteli preventivních
PoŽárních hlídek, funkční způsob komunikac" p.o ;;Ňh ;;;;'ť;;;řiJ"ineodkladného předávání informact.

(4) osobY, zařazené do Preventivní požární hlídky, musí být starší 18 let, musí býttělesně a duŠevně zdatné pro plnění staňovený.r, ,ir.orh (zejména se zřetelem naPředPokládané zajiŠťování'evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu.
(5) Velitel i Členové preventivní poŽární hlídky.musí. být. při.akcích viditelněoznačeni, např. visačkou s nápisem ;pnevirvirVŇt Jóžnnrvl HLIDKA,,,

(6) ÚkolY stanovené preventivn Í poŽární hlídce musí být uvedeny jednoznačně,konkrétním osobám a, musí být součásti oJÚÓiňa přip.uuy osob zařazených dopreventivn í požární h líd ky.

_ (7) Velitel preventivní požární hlídky:a) odPovídá za Plnění ÚkolŮ požární trtiaty a zajišťuje provedení kontrolních úkonů vestanoveném rozsahu a určeným způsobem, provédení zÁz:na,Áů- 
-o " 

j"ji.t,výsledcích (zjištěných skuteÉnostech), nubi. u wlarni k;i;"' neoá jinémurČeném dokumentu , zajistí, aay zápiis póa"p.ji o, t*ii'i."itroT.i"prou"arl.Záznam obsahuje vŽdy dátum a Čas, jmeňoral'čĚnu pruu"ntivní požární hlídky,stav Prostoru (objektu) včetně popisu pripáonýcrr';J;i;ik'Ó á *a."ou jejichodstranění,

b) Předkládá záznam.o výsledku kontroly provedené před zahájením akce pořai1ateliakce nebo jím určené osobě, což tito'potuiJi.u-ň podpisem,

c) Předkládá záznam.o výsledku kontroly provedené při ukončení akce pořadateliakce nebo jím určené osobě, cožtitb óotu.aiiuýri pooplsem,

(B) Preventivní požární hlídka:
a) Provádí kontrolu.stanovenéio prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např.rozmístění hasicích PřístrojŮ, zajištění u9rnýcn .iniřouy.ň ;;.i; 

"v.ň"at včetněfunkČnosti jejich vYbavení a piovedeni oŽ*eĚni,' uyouu"ní hydrantových skřínía hYdrantových sYstémŮ),a vyžaduje prearozeni příslušných podkladb u"ooi.iuoů,jimiŽ se Prokazuje Plnění stanóvenýln povinnosti a"podmínek požární bezpečnosti,



b)

c)

dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených

pořadatelem akce, popř. obecním úřadem a vyžaduje jejich plnění,

plní další úkoly stanovené pořadatelem akce,

(9) osoba zayazená do preventivní požární hlídky je povinna:

a) )6turtnit se ooúorné přípravy, iejíž součástíje mimo jiné seznámení

s charakter"* ik.", ', ,írt"* - Éonání akce, s dokumentacÍ/dokumentY, kterymi

jsou stanoveny- po-i.lnr.y požárni bezpečnosti_ pro akci (např, úkoly preventivní

požární hlídky, á";j;i iJá,-Óáiarní popIachové směrnice, požární evakuační Plán,

základní aorumlnia.á r. pózárne nárÓ"inostním zařízením, dokumentY související

s podmínkami sianovenými tímto nařízením) vymezení, o které dokumenty se

jedná, přísluší pořadateli akce,

b) k výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před
' 

zaná3ením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v prŮbětru akce stanovené označení,

Nezbytným obsahem odborné přípravy je:

a) ,"^ámóni ,u . pó1vny pro činnost próventivní požární hlídky, opatřeními

stanovenými pořadateiem akce, doúumentací požární ochrany, vztahující se k akci

ióozárni 
'yády', - 

poza*i poplachové směrnice, požární evakuační plány,

základní aor.un1lniv r. pozárnc bezpečnostnim' zaíízením v objektu a opatření

stanovená pořadatelem akce),

b) způsob vyhlášení požárního poplachu, přivoláníjednotky požární ochrany a poskytnutí
' pbmoci v souvislosti se zdoláváním požáru,

c) oraktická část obsahuje vždy alespoň seznámení s rozmístěním a PouŽitím věcnýchu) 
;i;}il;.ďi'ozarni očhrany u póZg15 bezpečnostních zaYízení, se způsobem,

podmínkami u 1.noinostmi ňašeni'požár&, evakuace osob, zvířat nebo materiálu,


