Obecně závazná vyhláška č. 2/2002
PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŢÁRNÍ
OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ
VĚTŠÍ POČET OSOB
V obci Náměšť na Hané
Zastupitelstvo boce Náměšť na Hané se usneslo 26. 9. 2002 vydat podle § 29 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení,) ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

1.
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních,
sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných
akcí a shromáždění, kterých se zúčastní větší počet osob. 1a)

2.
Stanovení podmínek poţární bezpečnosti pro pořádané akce
(1) Organizátor akce:
a) je povinen tuto akci nahlásit na obecní úřad ve lhůtě čtrnácti dnů před konáním akce, vč.
předložení písemné zprávy o zajištění požární bezpečnosti,
b) prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a
způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém
zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným
zvláštním předpisem, 2a)
c) zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivní požární hlídky (dále pouze
požární hlídky), zejména, aby činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které
absolvovaly odbornou přípravu, 2b)
d) vymezí úkoly požární hlídky vč. určení stanoviště,
e) zabezpečí aby byl stanoven mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího
počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro
průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací,
f) seznání odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními
k zabezpečení požární ochrany účastníky akce, osoby podílející se na zabezpečení akce
a účinkující,
.
1a) Věstníky práv. předpisů Olomouckého kraje, část 1/2002
2a) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
2b) § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 246/2001 sb.

g) zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před
zahájením, v průběhu a při ukončení akce,
h) zajistí postup pro vyloučení účastníka akce (fyzické osoby), která nedbá pokynů
organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby,
i) zabezpečí, aby při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by
mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění
balónků plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky
zvláštních právních předpisů, 2c)
j) zabezpečí, je-li součástí akce konání ohňostroje, že musí být nejméně 5 pracovních dnů
před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje,
k) zabezpečí, aby účastníkům akce byl dán ve známost zákaz přenášení nebo použití při
akci látek nebo předmětů, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např.
zápalné lahve).

3.
Sankce
(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky
stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu
být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. 10. 2002

Mgr. Marta Husičková v.r. – starostka obce
Vladimír Paták v. r. – místostarosta

.

2c) např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

