Městošenov
obecně závaznávyhláškač.5l2008'
požárníochrany při
kterou se stanovípodmínkyk zabezpečení
většípočetosob'
akcích,kter"ýchse zúčastní
s ustanovenÍm
městase usnes|o
vydatv sou|adu
Zastupite|stvo
dne25'09.2008
$ 10
(obecní
písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákonač.L2Bl2000
o
obcích
zřízení),
ve
Sb.,
předpisů,
o) bod2 zákona
v sou|adu
s $ 29 odst.1 písm.
zněnípozdějších
předpisů,
tutoobecně
ve zněnípozdějších
č.133/1985
Sb.,o požární
ochraně,
závaznouvyh|ášku:

čl.r

Základníustanovení
je vymezení
vyh|ášky
druhůakcí,kteýchse zúčastní
1) Úče|em
tétoobecnězávazné
při těchto
podmínek
požární
počet
bezpečnosti
Větší
osob,vymezení
k zabezpečení
jejich
zabezpečení'
akcích
a způsob
tétovyh|ášky
se rozumí:
2) Proúče|y
akce- právnická
osoba,podnikajícíýzicka
osobanebofyzická
a) organizátorem
jde.|i
právního
předpisu
pořádá
pod|e
zv|áštního
která
akci
a
o
shromáždění
osoba,
jejísvo|avate|1
počtu
jedním
osob2-stavbas a|espoň
b) stavbouproshromaždbvánívětšího
prostorem
proshromáždění
nejméně
200osob,v němžnajednuosobu
určeným
připadápůdorysná
p|ocha
kina,konceftní
menší
než4m2(konferenčnÍ
sá|y,divad|a,
síně,taneční
sá|y,sportovní
ha|y,tribuny,
apod.);
- prostorurčený
prostorem
proshromáždění
osob.Za
c) shromaždbvacím
prostoryse nepovažují
únikové
cestya prostory,kdejsou
shromažd,ovací
Samostatné
při probíhající
evakuaci
soustředěny
osob;
osobydočasně
prostor,
po
neuzavřený
d) venkovním
shromaždbvacím
orostoremshromaŽd,ovací
nebovymezený
stavebními
konstrukcemi
obvoděneboshora,avšakvytvořený
(tribunou,
pódiem,kontejnery,
přenosnými
zábranami
ohradní
stěnou,oplocením,
(např.svah,ská|a,vodní
prostředím
nebopřírodním
apod.),popř.oko|ním
terénem
prostor
p|ocha).
prostor
takéshromaždbvací
Za venkovní
shromaždbvací
se považuje
prostranství
(dvořeapod.),
v uzavřeném
nebočástečně
uzavřeném
vo|ném
nebodočasnou
75o/o
stavbou;
ohraničený
na nejméně
dé|ky
svého
obvodutrva|ou
- shromaŽdbvací
prostor,
prostorem
po
vymezený
e) vnitřním
shromaždbvacím
-1-

obvoděa shorastavebními
konstrukcemi.
Za stavební
konstrukce
se v tétosouvis|osti
považují
přemístite|né
(posuvná
takékonstrukce
ža|uzie
stěnačistřecha,svinovací
(stanové,
apod.)nebokrátkodobédočasné
kontejnerové,
buňkové
apod.).Pokud
prostorcharakter
prostoru,
posuzuje
má shromažd,ovací
vnitřního
i venkovního
se
jako
vždy
vnitřní
prostor;
shromaždbvací
f) akcí- spo|ečenská,
politická,
ku|turní,
sportovní,
obchodní,
náboženská
a jináakce:
prostoru
1. ve vnitřním
shromažd,ovacím
určeném
k tomutoúče|u3,
u něhož
z
je
počet
dokumentace
ověřené
pro
prostor
stavebním
úřadem
Vyp|Wá
osob, které
pokudsoučástí
určen,
akcejsoupožárně
nebezpečné
atrakce(používání
otevřenéno
pyrotechnických
je
ohně,
efektů,
ohňostrojů
apod')nebopokud organizátorem
akce
a , - i ^ 1 , : ^ - ^ r ^^
I yarLr\o vJvuo,

2. ve vnitřním
shromaždbvacím
k tomutoúče|u,
určeném
u něhož
z
orostoru
je prostor
dokumentace
počet
ověřené
stavebním
nevyp|ývá
úřadem
osob,prokteré
určen
a počet
účastníků
činí
200a víceosob,
prostoru,
3. ve venkovním
shromažd,ovacím
kteýchse účastní
300a víceosob;v
případě
prostranství
akcínaveřejném
i mimoně podšiýmnebem,kteýchse
účastní
1000a víceosob,
4. pokudtakstanoví
organizátor
akceneboměsto,najehožúzemí
se akcekoná,a to
požárního
na zák|adě
vyhodnocení
(zejména
nebezpečí
z h|ediska
umístění
nebo
provedení
stavebního
objektu,únikoých
cest,struktury
účastníků
akce/osobys
pohybua/
omezenou
schopností
apod.).
povinností
3) Za p|nění
na Úsekupožární
ochranyodpovídá
organizátor
akce,není-|i
pÍostor,
sm|ouvou
meziníma vlastníkem
neboprovozovate|em
v nichž
se akcekoná
prostransWí,
jinak'
s ýimkou veřejného
sjednáno

čl.z

Podmínkypožárníbezpečnosti
při akcícha způsobjejich zabezpečení
1) K pořádání
pouzestavbyk tomutoúče|u
akcí|zevyužívat
pod|ezv|áštního
určené
právního
předpisu3,
přičemž
počet
nesmí
býtpřekročen
osobprotutostavbu
projektovou
stanovený
dokumentací
stavebním
ověřenou
úřadem
ve stavebním
řízení
neboko|audačním
rozhodnutím.
2) organizátor
akceje povinen:
požárně
a) zabezpečit
požární
bezpečnostní
zaiízení
a věcnéprostředky
ochrany
v
potřebném
je v provozuschopném
rozsahu
a udržovat
stavu.Vybavení
věcnými
prostředky
požární
ochranya požárně
zařízeními
bezpečnostními
vyp|ývá
zpožárné
je
bezpečnostního
řešení
stavby,neboz obdobné
dokumentace,
která součástí
projektové
pod|ezvláštního
právního
dokumentace
ověřené
stavebním
úřadem
předpisu3;
Pokudtoutodokumentací
nebyIo
stanoveno
množswí,
druhya způsob
vybavení
požární
věcnýmiprostředky
popřípadě
ochranya poŽárně
bezpečnostnímizařízeními,
ne|ze-|i
totoprokázat,
zabezpečují
se a insta|ují
minimá|ně5
1. na každých
p|ochy
pod|aží
započaých
200m2 půdorysné
objektupřenosné
hasicí
přístroje
hasivo
obsahující s ce|kovou
hasicí
schopností6
nejméně
13A (propožáry
-2-

jejichž
původu,
stavu,zejména
organického
hořeníjeobvyk|e
|átekv tuhém
nebo
provázeno
žhnutÍm),
p|ochy
pod|aží
hasicí
200m2půdorysné
započaých
objektupřenosné
2' na každých
požáry
kapa|in
hoř|avých
přístroje
hasicí
schopností
nejméně
70 B (pro
s ce|kovou
přecházejících
kapa|ného
nebo
|átek
do
stavu),
nebohořlavých
přístrqů
hodnoýjejich
štítcích
hasicích
uvedeny
3. pokudnejsouna typových
jedenpřenosný
přístrqna každých
započaých
200m2
hasicí
hasicÍch
schopností,
jmenovité
půdorysné
p|ochy
pod|aží
přičemž
množství
náp|něhasicího
objektu,
přístroje
vody,6 litrů
z těchtohodnot:
9 |itrů
musíodpovídat
nejméně
některé
jiného
pěnid|a,
hasiva,
roztoku
nebo
ekvivalentního 6 kg
vodního
6 kg ha|onu
(Coz).
prášku
nebo5 kg oxiduuhličitého
hasicího
požáru
prorych|é
zdo|ání
a pro
konání
akcepodmínky
b) vywářetv prostorách
práce,zejména
:
záchranné
průjezdné
přrjezdorných
nejméně
komunikací
3 m, k
trva|evo|né
šířky
1. Zajistit
p|ochám
pro
poŽární
vody
ke
zdrojům
určeným
k
k nástupním
techniku
a
objektům,
požárů;
hašení
použití
plochpropožární
vnitřních
techniku,
a
nástupních
2. zajistitumožnění
vnějších
zásahoýchcest;
za
k zabezpečení
evakuace
a přiřaditosobyzodpovědné
3. stanovitopatření
provedení
stanovených
úko|ů;
prostory
(chodby,
průchodné
schodiště
apod.),
volně
komunikační
4. zajistittrva|e
neboohroŽena
kteréjsousoučástí
únikoýchcest,tak,abyneby|a
omezena
práce;
evakuacenebozáchranné
a to pocelou
k nouzoýminichodům
únikové
cesý a volnýpřístup
5. zajistitvo|né
vyskytují
akce;
účastníci
dobuakcepo kterouse V prostoru
prodejních
atrakcí,
stánků,
ukázekapod.tak,abyby|umožněn
6. Zajistitumístění
průjezd
požární
evakuace,
aby
k omezení
neboohrožení
techniky,
abynedošlo
přístupu
zařízenim,
věcným
k požárně
nedoš|o
k znemožnění
bezpečnostním
prostředkům
požární
energiea uzávěrům
zaYízením
e|ektrické
ochrany,k rozvodným
plynu,vody;
prooh|ášení
poŽáruna operační
hasičského
středisko
7' zajistitpodmínky
prostředkům);
přístupu
ke spojovacím
záchranného
sborukraje(např.umožněním
podmínek
se k požární
bezpečnost
vztahujících
c) zabezpečit
dodržování
a návodů
vírobků
nebočinností.
(např.podium)
se v konstrukcích
3) Při insta|aci
zařÍzení
nebovybavení
dalšího
prostorů
r.nýp|níjejich
podh|edů
(včetně
shromaždbvacích
otvorů)
střech,stropů
a
popř.nejsoujinak
nesmípoužít
neboodpadávajt'
hmot,kterépři požáru
odkapávají
protiodpadávání
v nichž
v prostorách,
se
zabezpečeny
čiodkapávání.
Podpodh|edy
konáakce
po kteých
cestami,
a zejména
nadúnikovymi
se nesmí
umisťovat
ýzdobya texti|ie,
jako
požár
neboodkapávají.
se
šíří
a které hořící
odpadávají
jejichž
poŽárně
nebezpečných
atrakcí
4) Při akcích,
součástí
budeprovádění
(používání
pyrotechnických
efektů,
ohňostrojů
apod.)
musíb;ít
otevřeného
ohně,
předpisů,.
požadavky
právních
zV|áštních
dodržovány
-3-

je zakázáno
p|yny,které
ve
plnění
objektu
5) Při akciuvnitřuzavřeného
ba|ónků
acety|én);
takto
Woříhoř|avou
nebovýbušnou
směsise vzduchem
směs(např.vodík,
jako
používat
ne|ze
nap|něné
ba|ónky
ani
ýzdobu'
akceprávnická
6) Je-liorganizátorem
osobanebopodnikající
ýzickáosobazřizuje
požární
preventivní
Početní
stavje
hlídku
minimá|ně
ve|ite|
a dvač|enové'
ve s|ožení
možnosti
účastníků,
nutnoupravits oh|edem
na roz|eh|ost
místakonání
akce,počet
požárnÍ
akce8fyzická
nebezpečnost
atrakcí
apod.Je-|iorganizátorem
únikuosob,
požární
zajištění
zajistitjejířádnýprůběh,
včetně
bezpečnosti,
osoba,je povinna
počtem
potřebným
pořadatelů.
způsobi|ých9
jsouuvedeny
požární
preventivní
h|ídky
v
7) Podrobnosti
o zřizování
a činnosti
pří|oze
č.1 tétoobecnězávazné
vyh|ášky.
fyzická
osobanebopodnikající
8) V případě,
žeorganizátorem
akceje právnická
jsou
tytodá|epovinny:
osoba,
požárním
nebezpečím
sp|ňuje
kritéria
činností
se zvýšeným
a. pokudakcesoučasně
požárníochrany
požárním
p|nit
povinnosti
na úseku
nebos vysokým
nebezpečím
právním
předpisem10;
stanovené
přÍkazy,
zákazya pokyny
značkami,
b' označovat
místapřís|ušnými
bezpečnostními
ve vztahuk požární
ochraně.
9) organizátor
akceje dá|epovinen:
požární
které
v podmínkách
bezpečnosti,
a' nezahajovat
akcipři zjištění
nedostatků
předzahájením
ne|zeodstranit
akce;
nebezpečí
vznikupožáru,
kteréne|ze
neboukončit
b. přerušit
akcipři bezprostředním
je-|iznemožněn
nebozáchrana
osobnebo
odstranit,
a zejména
únik,evakuace
pořadate|ů.
preventivní
požární
popř.
h|ídky
majetkunebona návrh
rozsahu
Způsobem
a v potřebném
se
lo) organizátor
akceseznámí
odpovídajícím
požární
ochrany:
stanovenými
opatřeními
k zabezpečení
tabu|ek
a. účastníky
a bezpečnostních
a
akce(např'rozmístěním
informačních
pokynyuvedenými
značení,
apod.);
na pozvánce
nebovstupence
požární
h|ídka
nebo
b. osobypodÍlející
se na zabezpečení
akce(preventivní
n n ř IaurvIu e! eř' va. /I, Á \ .
l,v

c. účinkující.

čt.s

Povinnosti účastníků
akce
jsou
povinni:
Všichniúčastníci
včetně
akce
účinkujících
akce;
a' dodržovat
stanovenáorganizátorem
opatření
požární
h|ídky
vydanýchk
b' dbát pokynůorganizátora
akce,pořadate|ů
a preventivní
požární
zabezpečení
ochranypři akci.

čt.+

Sankčníustanovení
povinností
Porušení
stanovených
toutoobecnězávaznouvyh|áškou
|zepostihovat
jako přestupek11nebo
jiný správnídeIikt12.

čt.s

Ustanoveníspo|ečná
a závěrečná
povinnosti,
1)Toutoobecnězávaznou
vyh|áškou
nejsoudotčeny
se požární
ýkající
právními
předpisyl3.
ochranypři akcích
stanovené
zv|áštními
patnáct1im
2) Tato obecnězávaznávyhláškanabýváúčinnosti
dnem ode dnejejího
vyh|ášení.
0

jat-

Iý. Jan B|aŽek
místostarosta

/e)
t*

ů.Ť

Loi

ť:i

'Jú'z,:;-/
Mgr.DarjaKuchařová
starostka

Příloha č.1 obecně závaznévyh|áškyč.5/2008, kterou se stanoví
podmínky k zabezpečenipožárníochrany při akcích,ktenýchse zúčastní
většípočetosob
Podrobnostio zřizovánía činnostipreventivnípožárníh|ídky
požární
(dá|ejen PPH)je s|ožena
1) Preventivní
h|ídka
z Ve|ite|e
a nejméně
dvou
Početní
prostředky
č|enů.
s|ožení
PPHa jejívybavení
hasebními
všakmusíodpovídat
rozsahuakce,dispozičnímu
řešenímístaneboobjektukonáníakcea skutečnosti,
zda
jsou součástí
akcepožárněnebezpečné
efeký.
2) S|ožení
počtuosobje možné
PPHz nižšího
pouzeV případech,
kdyveškeré
povinnostiurčené
požární
počtem
h|ídce
mohoubýtzajištěny
tímtosníženým
osob.
3) FunkcíPPH nemohoubýt pověřoványosoby,kteréby v rámcip|něníjiných
úkolů
nemoh|yřádně vykonávatfunkciV PPHa kteréneabso|vova|y
přís|ušnou
odbornou
přípravu.
4) organizátorakcezajišťuje
podmínky
pro činnost
odpovídající
PPH,tak aby:
a' by|yvymezenyúko|yPPH,včetněurčenÍstanoviště,
přičemž
úkolymusíbýt
stanovenytak, abyje by|omožné
ve|itelem
a č|eny
PPHobsáhnouta bylystanoveny
vŽdykonkrétní
fyzickéosobě;
b. by|stanovena zabezpečen
počtu
meziVe|ite|em
a č|eny
PPH,v případěvětšího
požárních
hlídeki mezive|ite|i
požárních
pro
h|ídek,
funkční
způsobkomunikace
průběhakce k zajištění
předáváníinformací'
neodk|adného
5) Do PPH lze zařaditosobystarší
pro
18 |et,kteréjsou tě|esněa duševně
způsobi|é
p|něnístanovených
(zejména
úko|ů
se zřete|emna předpokládané
zajišťování
evakuaceosob).

předpisů
stanovených
na dodržování
a opatření
6) PPHdohlíží
o poŽárníochraně
jejichp|nění.
akcea vyžaduje
organizátorem
a
požívat
nápoje,omamné
a|koho|ické
7) PPHnesmípodobuýkonu činnosti
psychotropní
|átky'
B) osobazaiazenádo PPHje povinna:
jejíž
přípravy,
s charakterem
mimojinéseznámení
součástíje
se odborné
a. zúčastnit
jsou
podmínky
požární
kteými
stanoveny
s
místem
konáníakce,
s
dokumený,
akce,
proakci;vymezení,
organizátoru
sejedná,přís|uší
dokumenty
bezpečnosti
o které
akce;
předstihu
předzahájením
požární
v časovém
nastoupit
h|ídky
b. k ýkonu činnosti
akcestanoveném
organizátorem
akce;
průběhu
c. nositv
akcestanovené
označení;
vznikupoŽáru,
které
nebezpečí
akcepři bezprostředním
d. informovat
organizátora
je-|iznemožněn
nebozáchrana
osobnebo
únik,evakuace
ne|zeodstranit,
a zejména
maietku.
1 3 zákonač84/1990Sb., o právushromažd,ovacím,
předpisů
ve zněnípozdějších
5
2 3 písm'e) vyh|ášky
požadavcích
na
č.I37lI99BSb., o obecnýchtechnických
5

vristavbu
3 Zákonč.183i2oo6
zákon),
p|ánování
řádu(stavební
a stavebním
Sb.,o územním
předpisů
ve zněnÍpozdějších
a 2 pÍsm.
požadavcích
technických
b) vyh|ášky
č.369/2001
Sb.,o obecných
5
pohybua orientace
schopnostÍ
stavebosobami
s omezenou
zabezpečujících
užívání
5 2 odst.5
požární
podmínek
bezpečnosti
a
č.2461200I
Sb.,o stanovení
9
wh|ášky
prevenci)
poŽární
poŽárního
(vyhláška
o
výkonustátního
dozoru
6 Čst''t
ptrt3-4Přenosné
přístroje.
minimá|ní
a náp|ně,
hasicí
Část4: MnoŽství
poŽadavky
na hasicÍ
schopnost.
7 např.vyh|áška
s nimi
č.I74l1'992
Sb.,o pyrotechnických
ýrobcícha zacházení
8 zákončB4l199oSb.,o právushromažd,ovacím,
pozdějších
předpisů
ve znění
9 g 6 odst.5 pÍsm'
právu
ve znění
shromažd,ovacím,
o
b) zákonač.B4l1990Sb.,
pozdějších
předpisů
10zákonč.133/1985
předpisů
ve zněnípozdějšÍch
Sb.,o požárníochraně,
'' 46 odst.2zákonač.200/1990
předpisů
ve zněnípozdějších
sb.,o přestupcích,
'2 5
g 58 odst'4 zákonač.12812000
(obecní
ve zněnípozdějších
ziízení),
Sb.'o obcích
předpisů
13zejména
předpisů,
ve zněnípozdějších
ochraně,
zákonč'133/1985
Sb.,o požární
ve znění
nařízenív|ády
zákonao poŽární
ochraně
č.I72l200|Sb.,k provedení
podmínek
stanovení
nařízení
24612001
Sb.,
o
v|ády. a9Bl2002Sb.,vyh|áška
č'
požární
požárního
dozoru(vyh|áška
o požární
bezpečnosti
a ýkonu státního
prevenci)
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