
O B E C   D O B R Á

Obecn  závazná vyhláška
                                                             . 1/2006

              kterou se stanoví podmínky k zabezpe ení požární ochrany p i akcích,
                                       kterých se zú ast uje v tší po et osob.

     Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 29.3.2006 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , v souladu s §
29 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran  ve zn ní pozd jších

edpis , tuto obecn  závaznou vyhlášku

lánek 1
                                                Základní ustanovení

1) elem této obecn  závazné vyhlášky je vymezení druh  akcí, kterých se zú ast uje
tší po et osob a vymezení podmínek zabezpe ení požární bezpe nosti p i t chto

akcích a zp sob jejich zabezpe ení.

2) Za pln ní povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li
smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou ve ejného
prostranství, sjednáno jinak.

3) Pro ú ely této vyhlášky se rozumí:
a) akcí – spole enská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná akce,
které se ú astní:

                        - 200 a více osob,
                        - mén  než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce obce Dobrá, na jejíž
                          území se akce koná, a to na základ  vyhodnocení požárního nebezpe í,
                          zejména z hlediska umíst ní nebo stavebního provedení objektu konání akce,
                          únikových cest, struktury ú astník  akce (osoby s omezenou schopností
                          pohybu(1) apod.

b) druhem akcí
                       - akce po ádané na ve ejných komunikacích a ve ejných prostranstvích obce,
                          pou

- akce po ádané na místech nebo v objektech, které jsou k tomuto ú elu ur eny
   podle zvláštního právního p edpisu (2) , tj. ve stavbách pro shromaž ování
   v tšího po tu osob
- akce po ádané na místech nebo v objektech, které nejsou k tomuto ú elu
   ur eny podle zvláštního p edpisu (3)

c) organizátorem akce –právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická
               osoba, která akci po ádá a jde-li o shromážd ní podle zvláštního právního p edpisu
               její svolavatel (4)

d) stavbou pro shromaž ování v tšího po tu osob (5) – stavbou s alespo  jedním
               prostorem ur eným pro shromážd ní nejmén  200 osob, v n mž na jednu osobu
               p ipadá p dorysná plocha menší než 4 m2  (nap .: konferen ní sály, divadla, kina,
               koncertní sín , tane ní sály, sportovní haly, tribuny apod.)



           e) shromaž ovacím prostorem –prostor ur ený pro shromážd ní osob, ve kterém
               po et a hustota osob p evyšují mezní normové hodnoty (6) ; za shromaž ovací
               prostory se nepovažují samostatné únikové cesty a prostory, kde jsou osoby do asn
               soust ed ny p i probíhající evakuaci osob, jakož i ve ejná prostranství (ulice,
               nám stí, parky apod.)

f) vnit ním shromaž ovacím prostorem –shromaž ovací prostor (místnost),
              vymezený po obvodu a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se
              v této souvislosti považují také konstrukce p emístitelné (posuvná st na i st echa,
              svinovací žaluzie apod.) nebo krátkodobé – do asné (stanové, kontejnerové, bu kové
              apod.)

g) venkovním shromaž ovacím prostorem –shromaž ovací prostor, neuzav ený po
              obvodu nebo shora, avšak vytvo ený nebo vymezený stavebními konstrukcemi
              (tribunou, podiem, kontejnery, ohradní st nou, oplocením, p enosnými zábranami
              apod.), pop . okolním terénem nebo p írodním prost edím (nap . svah, skála, vodní
              plocha). Za venkovní shromaž ovací prostor se považuje také shromaž ovací
              prostor v uzav eném nebo polozav eném volném prostranství (dve e apod.),
              ohrani ený nejmén  75% délky svého obvodu trvalou nebo do asnou stavbou
          h) IZS – integrovaný záchranný systém (Hasi ský záchranný sbor, Policie R,
              Zdravotnická záchranná služba)

4)   Pokud má shromaž ovací prostor charakter vnit ního i venkovního prostoru, posuzuje se
      vždy jako vnit ní shromaž ovací prostor

5)  U shromaž ovacích prostor  s variabilním ú elovým nebo dispozi ním uspo ádáním se
     musí prokázat spln ní požadavk  požární bezpe nosti u všech možných variant

6)  Prostory, v nichž se akce koná musí svým provedením vytvá et p íznivé podmínky
     k zajišt ní bezpe né evakuace osob, z hlediska únikových koridor , únikových cest i
     únikových východ

7) Akce se nesmí konat ve shromaž ovacích prostorech, v jejichž konstrukcích st ech, strop
    a podhled  (v etn  vypln ní jejich otvor ) je použito hmot, které p i požáru odkapávají
    nebo odpadávají, pop . nejsou jinak zabezpe eny proti odpadávání i odkapávání a mohou
    ohrožovat osoby ve shromaž ovacím prostoru

8) Pod podhledy v prostorách, v nichž se koná akce a zejména nad únikovými cestami se
    neumis ují výzdoby a textilie, po kterých se požár ší í a které jako ho ící odpadávají nebo
    odkapávají. Dekora ní materiály (textilní záv sy, záclony, alounické materiály, plastové
    folie, hlukové zást ny) a podlahové textilie pro za ízení interiér  musí splnit kriteria na
    ho lavost, stanovené normovými hodnotami (7)

lánek 2
                           Podmínky požární bezpe nosti p i akcích

1)  Organizátor akce p edloží písemnou zprávu o stanovení zp sobu zabezpe ení podmínek
      požární bezpe nosti p i akcích (viz. l. 4) nejmén  deset pracovních dn  p ed zahájením
      akce obci Dobrá, jde-li o:
      a) akci podle lánku 1, odst. 2, písm. b) bod 1 (akce po ádané na ve ejných komunikacích
          a ve ejných prostranstvích obce Dobrá)



      b) akci s ú astí divák , jejichž sou ástí jsou požárn  nebezpe né atrakce (používání
          otev eného ohn , pyrotechnických efekt , oh ostroj  apod.)

Poznámka:
Jestliže je akce po ádána na místech nebo v objektech, které nejsou k tomuto ú elu

      ur ené, nesmí se akce po ádat více jak t ikrát ro .
      Pokud by se akce na místech (územích) nebo v objektech m la konat více jak t ikrát
      ro , musí se provést zm na využití území nebo zm na užívání objekt  dle zvláštních
      právních p edpis (3)

2)  Jestliže je akce po ádána na míst  k tomuto ú elu ur eném podle zvláštního právního
     p edpisu (8) , nesmí po et ú astník  p ekro it po et pro toto místo stanovený.

lánek 3
        Místa se zákazem po ádání akcí, kterých se zú ast uje v tší po et osob

Akce, kterých se zú ast uje v tší po et osob ( i mén  než 200 osob), nesmí být po ádané
v prostorách, kde není zaru ena v asná a bezpe ná evakuace osob a p ístup požárních
jednotek do prostor  napadených požárem. Hlavní z etel musí být kladen na dostate nou
kapacitu únikových cest a jejich pr chodnost.

lánek 4
               Zp sob zabezpe ení podmínek požární bezpe nosti p i akcích

Organizátor akce je dále povinen:
a)  písemn  stanovit organiza ní a technická opat ení k zabrán ní vzniku a ší ení požáru, k
     zajišt ní vyhlášení požárního poplachu a p ivolání jednotek požární ochrany a dalších
     složek IZS a k zabezpe ení v asné a bezpe né evakuace osob v souladu se zvláštními
     p edpisy (12) a zajistit spln ní podmínek požární bezpe nosti
b)  k písemným opat ením ur ujícím postup p i evakuaci ú astník  akce p adit osoby
     zodpov dné za volné únikové cesty v dob  akce a za otev ení dve í z požárem ohroženého
     prostoru
c)  pokud akce sou asn  spl uje kriteria  inností se zvýšením nebo vysokým požárním
     nebezpe ím(12), musí mít vypracovanou dokumentaci požární ochrany v rozsahu
     stanoveném právním p edpisem(14)

d)  z ídit p ed zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její innost,
     zabezpe it její odbornou p ípravu, zabezpe it její ozna ení a pln ní úkol  stanovených
     preventivní požární hlídce zvláštními právními p edpisy (17) . Spln ní uvedených úkol
     m že po písemné dohod  s organizátorem akce zabezpe it vlastník, pop ípad
     provozovatel objektu, v n mž je akce konána. Podrobnosti o z ízení preventivní požární
     hlídky jsou uvedeny v p íloze .2 této obecn  závazné vyhlášky.
e)  zajistit prost ednictvím odborn  zp sobilé osoby(15) nebo technika požární ochrany nebo
     preventisty požární ochrany nebo velitele preventivní požární hlídky.
     P i akci, jejíž sou ástí je provád ní innosti se zvláštním rizikem (nap . pyrotechnické
     efekty a oh ostroje) nebo efekty s otev eným ohn m, zajistit dodržování tohoto lánku a
     povinnosti stanovených zvláštními právními p edpisy(18) prost ednictvím odborn
     zp sobilé osoby nebo technika požární ochrany
f)  nezahajovat akci p i zjišt ní nedostatk  v podmínkách požární bezpe nosti, které nelze
    odstranit p ed zahájením akce



g)  p erušit nebo ukon it akci p i bezprost edním nebezpe í vzniku požáru, které nelze
     odstranit a zejména je-li znemožn n únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku
     nebo na návrh preventivní požární hlídky
h)  informovat o stanovených opat eních v p im eném rozsahu ú astníky akce, nap .
     rozmíst ním informa ních tabulek a zna ení
i)  u akcí podle lánku 1, odst. 2 písmeno b) bod 1 (akce po ádané na ve ejných komunikacích
    a ve ejných prostranstvích obce) zajistit umíst ní prodejních míst, stánk  a atrakcí tak, aby
    nebyl znemožn n odb r vody k požárním ú el m a aby byl umožn n pr jezd mobilní
    požární techniky jednotek požární ochrany, stanovit objezdní trasy, vymezit nástupní
    plochy pro umíst ní techniky požární ochrany a dalších složek IZS
j)  zajistit p ístup k požárn  bezpe nostním za ízením nebo v cným prost edk m požární
    ochrany
k) oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo oh ostroji nejmén  p t pracovních
    dn  p ed jejím zahájením Hasi skému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
    územnímu odboru Frýdek-Místek
l)  p i akci, jejíž sou ástí je otev ený ohe  nebo efekty s otev eným ohn m nebo obdobným
    zdrojem zapálení (žhavé ástice, žhavé p edm ty apod.), p ijmout opat ení k zabrán ní
    vzniku a ší ení požáru a použít požárn  bezpe nostní opat ení ke snížení ho lavosti
    ho lavých látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.) podle zvláštního p edpisu(19).
m)p i akci uvnit  uzav eného objektu zajistit zákaz pln ní balónk  plyny, které ve sm si  se
    vzduchem tvo í ho lavou nebo výbušnou sm s ( nap . vodík, acetylén). Takto napln né
    balonky nepoužívat ani jako výzdobu.

     lánek 5
                                   Povinnosti ú astník  akce

Všichni ú astníci akce v etn  ú inkujících jsou povinni:
a) dodržovat opat ení stanovené organizátorem akce
b) dodržovat pokyny organizátora akce, po adatelské služby a preventivní požární hlídky

vydané k zabezpe ení požární ochrany p i akci
c) nevnášet a nepoužívat p i akci p edm ty nebo látky použitelné jako zápalný prost edek

(nap . zápalné láhve, zábavnou pyrotechniku apod.)
d) nepoužívat p i akci prost edky, které mohou zp sobit ho ení, není-li stanoveno

v podmínkách požární bezpe nosti jinak
e) po ínat si p i manipulaci s b žnými prost edky (nap . zapalova  a podobná

zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru(20)



lánek 6
                            Ustanovení spole ná a záv re ná

1)  Touto obecn  závaznou vyhláškou nejsou dot eny povinnosti, týkající se požární ochrany
      p i akcích stanovené zvláštními právními p edpisy(21)

2)  Podrobnosti o z izování a innosti požární hlídky jsou uvedeny v p íloze této vyhlášky,
     která je její nedílnou sou ástí

3) Tato obecn  závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem následujícím po dni
     vyhlášení na ú ední desce obce Dobrá.

                                                                             Vladimír Bonk
                                                                              starosta obce



íloha . 1

k obecn  závazné vyhlášce . 1/2006 – odkazy na p íslušné právní normy

(1) zejména § 2 písm. b) vyhlášky . 369/2001 Sb., o obecních technických požadavcích
      zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
(2)   § 85 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
      p edpis ,
(3)   § 85 z. . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
      p edpis ,
(4)   § 3 z. . 84/1990 Sb., o právu shromaž ovacím, ve zn ní pozd jších p edpis ,
(5)   § 3 vyhlášky . 137/1998 Sb., o obecních technických požadavcích na výstavbu,
(6)   viz SN 730831 Požární bezpe nost staveb – shromaž ovací prostory,
(7)   viz p íloha E SN 730831 – Požární bezpe nost staveb – shromaž ovací prostory,
(8)   § 85 z. . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
      p edpis ,
(9)  § 11 z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,
(10) § 11 vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního
      požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
(11) § 85 z. . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších
      p edpis ,
(12) § 15 a 16 vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu
      státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
(13) § 4 odst. 2 písm. b), f), g), h), i), j) a odst. 3 písm. e) z. . 133/1985 Sb., o požární ochran ,
      ve zn ní pozd jších p edpis ,
(14) zejména § 27 až 40 vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a
     výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
(15) § 11 odst.1 z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,
(16) § 11 odst. 2 z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,
(17) zejména § 13, § 15 a § 16a) z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších
      p edpis , § 24, § 26 a §36 a § 37 vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
      bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
(18) nap . z. . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ , ve zn ní
     pozd jších p edpis , vyhláška . 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s
     nimi, z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,
(19) § 2 odst. 4 písm. f) vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení  podmínek požární bezpe nosti a
     výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
(20)§ 17 odst. 1 písm. a) z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,
(21)zejména z. . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis , na ízení vlády
     . 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran  ve zn ní na ízení vlády . 498/2002
     Sb., vyhl. . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního
     požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).



íloha . 2

k obecn  závazné vyhlášce . 1/2006

                  Podrobnosti o z izování a innosti preventivní požární hlídky

1) Preventivní požární hlídka (dále jen PPH) je složena z velitele a nejmén  dvou len .
    Po etní složení PPH a její vybavení hasebními prost edky však musí odpovídat rozsahu
    akce, dispozi nímu ešení místa nebo objektu konání akce a skute nosti, zda jsou sou ástí
    akce požárn  nebezpe né efekty.

2) Složení PPH z nižšího po tu osob je možné pouze v p ípadech, kdy veškeré povinnosti
    ur ené požární hlídce mohou být zajišt ny tímto sníženým po tem osob.

3) Funkci PPH nemohou být pov eny osoby, které zajišují jiné innosti související
    s po ádanou akcí a které neabsolvovaly odbornou p ípravu provedenou osobou odborn
    zp sobilou nebo technikem požární ochrany.

4) Organizátor akce zajišuje odpovídající podmínky pro innost PPH tak, aby:
     a) byly vymezeny úkoly PPH, v etn  ur ení stanovišt , p emž úkoly musí být stanoveny
         tak, aby je bylo možné velitelem a leny PPH obsáhnout a byly stanoveny vždy ke
         konkrétní fyzické osob ,
     b) byl stanoven a zabezpe en mezi velitelem a leny PPH, v p ípad  v tšího po tu
         požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funk ní zp sob komunikace pro
         pr h akce k zajišt ní neodkladného p edávání informací .

5)  Do PPH lze za adit osoby starší 18 let, které jsou t lesn  a duševn  zp sobilé pro pln ní
     stanovených úkol  (zejména se z etelem na p edpokládané zajišování evakuace osob), a
     které absolvovaly odbornou p ípravu provedenou osobou odborn  zp sobilou nebo
     technikem požární ochrany.

6) Velitel i lenové PPH musí být p i akcích viditeln  ozna eni rukávovou páskou s nápisem
    „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporu en je ervený podklad s erným nebo bílým nápisem).

7) Úkoly stanovené PPH musí být uvedeny jednozna , konkrétním osobám a musí být
     sou ástí odborné p ípravy osob za azených do PPH .

8) Velitel PPH:
     a) odpovídá za pln ní úkol  PPH a zajišuje provedení kontrolních úkon  ve stanoveném
         rozsahu a ur eným zp sobem, provedení záznam  o jejich výsledcích (zjišt ných
         skute nostech) nap . v požární knize nebo jiném ur eném dokumentu, zajistí, aby zápis
         podepsali ti, kte í kontrolu provedli
     b) p edkládá prokazatelný záznam o výsledku kontroly provedené p ed zahájením akce
         organizátorovi akce nebo jím ur ené osob , což tito potvrdí svým podpisem
     c) p edkládá záznam o výsledku kontroly provedené p i ukon ení akce organizátorovi akce
         nebo jím ur ené osob

9) Preventivní požární hlídka:
    a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle ur ených kontrolních úkon  (nap .
        rozmíst ní hasících p ístroj , zajišt ní volných únikových komunikací a východ  v etn



        funk nosti jejich vybavení a provedení ozna ení únikových komunikací a východ ,
        vybavení hydrantových sk íní apod.),
    b) dohlíží na dodržování p edpis  o požární ochran  a opat ení stanovených organizátorem
        akce, pop . Obecním ú adem Dobrá a vyžaduje jejich pln ní,
    c) nesmí min. 24 hodin p ed a po dobu výkonu innosti používat alkoholické nápoje,
        omamné a psychotropní látky,
    d) plní další úkoly související s požárním zajišt ním akce stanovené organizátorem akce

10) Osoba za azená do PPH je povinna:
    a) zú astnit se odborné p ípravy, jejíž sou ástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,
        s místem konání akce, s dokumentací požární ochrany, kterou jsou stanoveny podmínky
        požární bezpe nosti pro akci. Vymezení, o které dokumenty se jedná, p ísluší
        organizátoru akce,
    b) k výkonu innosti preventivní požární hlídky nastoupit v asovém p edstihu p ed
        zahájením akce stanoveném organizátorem akce,
    c) nosit v pr hu akce stanovené ozna ení

11) Minimálním obsahem odborné p ípravy je:
    a) seznámení s pokyny pro innost preventivní požární hlídky s technickými a
        organiza ními opat eními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární
        ochrany vztahující se k akci (požární ády, požární poplachové sm rnice, požární
        evakua ní plány, základní dokumenty k požárn  bezpe nostním za ízením v objektu a
        opat ení stanovená organizátorem akce),
    b) zp sob vyhlášení požárního poplachu, p ivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí
        pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,
    c) praktická ást obsahuje minimáln  seznámení s rozmíst ním a použitím v cných
        prost edk  požární ochrany a požárn  bezpe nostních za ízení, se zp sobem,
        podmínkami a možnostmi hašení požár , evakuace osob nebo materiálu.


