Obecně závazná vyhláška Obce Liboš č. 3/2001
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob. Na základě ustanovení § 29 zákona
133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o požární ochraně), vydává zastupitelstvo
obce tuto vyhlášku
Část I.
Definice pojmů
Čl. 1
1.
2.

Za kulturní, společenskou nebo sportovní akci s větším počtem osob se považuje akce, které se
zúčastní 200 a více osob včetně organizátorů a účinkujících.
Za shromažďovací prostor se pro účely této vyhlášky považuje:
a. prostor po celém obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, a to i přemístitelnými a
krátkodobými (haly, stany apod.),
b. prostor neuzavřený ze stran nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními
konstrukcemi (tribunou, pódiem apod.)

Část II.
Základní ustanovení
Čl. 2
Kulturní , společenské a sportovní akce, kterých se zúčastní větší počet osob, mohou být pořádány jen
v prostorech, které splňují podmínky zabezpečení požární ochrany zejména z hlediska záchrany osob při požáru.

Čl. 3
1.

2.

3.

Organizátor kulturní, společenské nebo sportovní akce, které se zúčastní větší počet osob je povinen
zřídit pro tuto akci požární hlídku. Úkolem požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární
ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat
jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.
Požární hlídka se zřizuje z osob, které mají k této činnosti potřebné předpoklady (přednostně z řad členů
sboru dobrovolných hasičů obce). Počet členů požární hlídky se určuje se zřetelem k úkolům, které má
tato hlídka plnit a k rozsahu akce. Skládá-li se požární hlídka ze dvou a více osob, určuje organizátor
jejího vedoucího.
Organizátor zpracuje směrnici pro činnost požární hlídky a zabezpečí prokazatelné seznámení požární
hlídky s touto směrnicí. Vybaví požární hlídku potřebnými věcnými prostředky požární ochrany. Členové
požární hlídky musí být označeni nápisem “POŽÁRNÍ HLÍDKA”

Čl. 4
1.

2.

Členové požární hlídky jsou povinni zejména:
a. seznámit se s charakterem činnosti nebo s charakterem zabezpečované akce,
b. seznámit se s objektem a souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními,
c. kontrolovat dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární bezpečnosti
objektu a prováděné činnosti.
Členové požární hlídky nesmějí být pověřováni jinými úkoly a ani sami vykonávat činnosti, které
nesouvisejí s plněním úkolů požární hlídky.

Čl. 5
Jestliže se kulturní, společenská nebo sportovní akce, které se zúčastní větší počet osob koná v objektu jiné
právnické, podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby, zřizuje požární hlídku majitel nebo správce objektu,
pokud se s pořadatelem nedohodne jinak. Součástí smlouvy musí být i urče ní osoby odpovědné za plnění
povinností na úseku požární ochrany.

Čl. 6
Starosta obce má právo vyzvat organizátora kulturní, společenské nebo sportovní akce, které se zúčastní větší
počet osob k projednání nutných opatření požární ochrany. Starosta obce může určit podmínky pro zabezpečení
požární ochrany, nebo může akci zakázat.

Část III.
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako správní delikt nebo přestupek podle
ustanovení § 76 a § 78 zákona ČNR č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně),
nepůjde-li o trestný čin.

Čl. 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V Liboši 22.11.2001
.................................................
Jan David v.r.
starosta obce Liboš

.................................................
Josef Hruška v.r.
místostarosta obce Liboš

