Město Chodov
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města č. 17/2001
kterou se stanovují

Podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
čl.l
Úvod
(l) Město Chodov vydává tuto vyhlášku podle § 29 odst.1) písm.o) zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně, v úplném znění zákon č. 67/2001 Sb. (dále jen zákon o PO) a v souladu
s ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(2) Tato vyhláška je vydávána z důvodu zabezpečení ochrany zdraví a životů občanů při akcích
(společenské, sportovní, kulturní a další obdobné akce).
čl.2
Definice pojmů
(l) Větší počet osob - větším počtem osob, které se zúčastňují akcí se rozumí počet nejméně:
a) 200 osob ve vnitřním shromažďovacím prostoru;
b) 500 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru.
(2) Shromažďovací prostor - prostor určený pro shromáždění osob při akcích (vnitřní nebo
venkovní shromažďovací prostor).
(3) Vnitřní shromažďovací prostor - shromažďovací prostor (místnost apod.), který je po
celém obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi (prostory v kulturních domech,
tělocvičnách, restauračních zařízeních, cirkusových stanech, ve stanech nebo pneumatických
halách určených pro zábavní, výstavní nebo prodejní akce apod.).
(4) Venkovní shromažďovací prostor - shromažďovací prostor neuzavřený ze stran nebo
shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem apod.).
Za venkovní shromažďovací prostor se považuje také prostor v uzavřeném nebo
polouzavřeném dvoře nebo prostor vymezený ze tří nebo více stran budovami (např.tržnice,
náměstí, výstavní areály apod.).
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čl.3
Povolený počet osob
(1) Při stanovení maximálního počtu osob, které se zúčastní akce, se vychází z projektové
dokumentace objektu, vnitřním uspořádáním vybavení objektu, při venkovním prostoru se
vychází zejména z možností ohraničení tohoto prostoru.
(2) Maximální počet osob musí být určen a oznámen na Městském úřadě Chodov nejpozději do
začátku akce.
(3) Pořadatel akce musí zabezpečit, aby maximální povolený počet osob nebyl překročen.
(4) Pořadatel akce je povinen prokázat kontrolnímu orgánu skutečný počet osob, které se akce
účastní (např. kontrolními ústřižky vstupenek apod.).
čl.4
Požadavky na zajištění akce
(1) Pořadatel akce je povinen dodržovat ustanovení této vyhlášky.Touto vyhláškou nejsou
dotčeny
ostatní
povinnosti
vyplývající
z
dalších
souvisejících
právních
a technických předpisů, jako např. z oblasti kultury, hygieny, bezpečnosti práce apod.
(2) Pořadatel akce zodpovídá za zajištění požární ochrany při akci, především za zajištění
včasného a bezpečného úniku všech osob, zajištění hasebních prostředků, zajištění
funkčnosti spojovacích prostředků, zajištění přístupnosti hlavních uzávěrů plynu, elektřiny a
vody apod.
(3) Pořadatel je povinen ustanovit podle § l3 zák. o PO požární hlídku. Minimální počet členů
požární hlídky je l+2 (velitel+2 členové).
(4) Pořadatel si před zahájením akce prověří akceschopnost požární hlídky .
(5) Pořadatel akce si prostřednictvím požární hlídky ověří vybavenost prostředky požární
ochrany (přenosné hasící přístroje, vybavení pož. hydrantů, zda jsou volné únikové cesty a
východy apod.).
(6) Pořadatel musí zajistit, aby se požární hlídka seznámila s charakterem akce (kulturní,
sportovní, výstavní apod.).
(7) Pořadatel akce se musí řídit stanoviskem velitele požární hlídky. Při zjištění závažných
nedostatků v zabezpečení požární ochrany, nesmí být akce zahájena nebo v ní nesmí být
pokračováno do doby, než budou nedostatky odstraněny.
(8) U akce ve venkovním shromažďovacím prostoru musí pořadatel vymezit prostor pro
umístění mobilní požární techniky a musí zajistit, aby příjezdové komunikace zůstaly volné a
použitelné pro příjezd požárních jednotek, pokud rozsah akce takové opatření vyžaduje.
(9) Při pořádání akcí většího rozsahu (okresní nebo větší význam) je pořadatel povinen projednat
zabezpečení požární ochrany s krajským ředitelem HZS Karlovarského kraje, který může
určit další podmínky zabezpečení požární ochrany nebo může pořádání akce zakázat.
(10) Při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí být stánky uspořádány tak, aby mezi
skupinami stánků vznikl dostatečný volný prostor k zabránění přenosu případného požáru,
dále aby byl umožněn bezpečný únik osob a zajištěna možnost zásahu požárních jednotek.
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(11) Při akcích ve venkovním prostředí, jejichž součástí je i použití pyrotechnických
a jiných efektů (ohňostroje apod.), musí být tyto činnosti prováděny jen odbornou firmou
(osobou) a se souhlasem obce.
Pořadatel akce musí ve spolupráci s firmou (osobou) provádějící tuto činnost zabezpečit
příslušná požárně bezpečnostní opatření, která zabrání vzniku požáru od zalétnutých žhavých
částic do okolí, případně musí být při této činnosti zajištěna asistence požární jednotky.
Při používání otevřeného ohně ve vnitřních shromažďovacích prostorech (svíčky, louče
apod.), prostředků zábavné pyrotechniky apod., musí být zabezpečena zvýšená požárně
bezpečnostní opatření (např. přítomnost alespoň jednoho člena požární hlídky s vhodným
hasebním prostředkem), použité pyrotechnické prostředky apod. musí být bezpečným způsobem
zlikvidovány a odstraněny.
čl.5
Požární hlídka
(1) Členové požární hlídky musí být starší l8 let a musí být zdravotně (fyzicky
a psychicky) způsobilí pro výkon této funkce.
(2) Členové požární hlídky nesmějí před konáním akce a po dobu jejího trvání konzumovat
alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky, nesmí se zúčastňovat zábavy, ani vykonávat
jinou činnost, která nesouvisí s výkonem funkce člena požární hlídky.
(3) Členové požární hlídky nastupují výkon své funkce minimálně půl hodiny před zahájením
akce a končí nejméně půl hodiny po jejím skončení.
(4) Členové požární hlídky musí absolvovat odbornou přípravu, kterou může provádět osoba
odborně způsobilá nebo technik požární ochrany (§ ll zák. o PO).
(5) Členové požární hlídky musí odbornou přípravu absolvovat před zahájením akce
a v případě ustavení na dobu trvalou (opakující se akce) nejméně lx ročně.
(6) Úkolem požární hlídky je mimo jiné dohlížet na dodržování
předpisů
o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených
osob, podle situace provádět lokalizaci a likvidaci požáru a přivolat jednotku požární
ochrany.
(7) Velitel požární hlídky provede před zahájením akce písemný záznam do deníku
k tomu zřízeném (případně do požární knihy).V písemném záznamu mimo jiné uvede:
a) datum, dobu a druh konané akce;
b) jména členů požární hlídky;
c) výsledek kontroly shromažďovacího prostoru z hlediska požární bezpečnosti před
zahájením akce ( průchodnost únikových cest a východů, vybavení hasebními prostředky a
jejich rozmístění, prověření funkčnosti telefonního spojení na ohlašovnu požárů apod.);
d) výsledek kontroly po skončení akce.
Všechny písemné záznamy v deníku (požární knize) podepíše mimo velitele požární
hlídky i pořadatel akce.
(8) Členové požární hlídky provádí trvale v průběhu akce kontrolu všech prostorů, které jsou v
rámci akce využívány a provádí příslušná opatření v případě zjištění závad.
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čl.6
Kontrola dodržování podmínek
(1) Kontrolu dodržování podmínek této vyhlášky provádí:
a) HZS karlovarského kraje v rámci výkonu státního požárního dozoru podle § 31 zák.o PO;
b) obce podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupkovém řízení.
V případě zjištění, že pořadatel akce neplní podmínky stanovené v této vyhlášce, vydá městský
úřad zamítavé stanovisko na konání příští obdobné akce.

čl.7
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2001

Ing. Josef Hora

Josef Kertész

starosta města

místostarosta města
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