Obecně závazná vyhláška obce Vendryně č. 4/2007
která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Zastupitelstvo obce Vendryně na svém 5. zasedání dne 20. 06. 2007 schválilo v souladu s §
10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.,
tuto obecně závaznou vyhlášku obce Vendryně.

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezení podmínek k zabezpečení požární
bezpečnosti při společenských, kulturních, sportovních, politických, obchodních,
náboženských a jiných akcích a způsob jejich zajištění.
(2) Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická,
obchodní, náboženská a jiná akce, které se účastní:
a) více než 200 osob
b) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo obec, a to na
základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění
nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury
účastníku akce (osoby s omezenou schopností pohybu apod.)
Tato vyhláška se vztahuje na akce pořádané na veřejném prostranství a veřejných
komunikacích obce, akce pořádané na místech nebo v objektech, které jsou k tomuto účelu
určeny podle zvláštního právního předpisu1), akce výjimečně pořádané na místech nebo
v objektech, které nejsou k tomuto účelu určeny podle zvláštního právního předpisu1) .
(3) Jestliže je akce pořádaná na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního
předpisu1) , nesmí počet účastníku překročit počet pro toto místo stanovený.
(4) Konání akce v místech a objektech, které nejsou k tomuto účelu určené, vyžaduje
provedení změny účelu užívání stavby1) .
(5) Za plnění povinností na úseku požární ochrany zodpovídá organizátor akce, pokud
není smlouvou mezi nim a vlastníkem objektu, kde se akce koná, sjednáno jinak.
(6) Každý organizátor akce – právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická
osoba, která akci pořádá, a jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu,
její svolavatel2) – je povinen zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti dle
nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
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Článek 2
PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH A ZPŮSOB JEJICH
ZABEZPEČENÍ
(1) Povinnost organizátora akce:
a) oznámit konání akce nejméně deset pracovních dnů před zahájením akce
Obecnímu úřadu Vendryně tak, že úplně vyplní Oznámení o konání akce, které
je k dispozici na podatelně (č. dveří 07) Obecního úřadu Vendryně, a nechat si
zpracovat zprávu o stanovení podmínek požární bezpečnosti oprávněnou
osobou. Vzor Oznámení je přílohou č. 2 této vyhlášky.
b) akci, jejíž součástí jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného
ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.) je povinen písemně nahlásit
nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Frýdek-Místek, ul.
Pavlíkova 2264, 739 02 Frýdek-Místek.
c) jedná-li se o akci na veřejné komunikaci, cirkusové představení na veřejném
prostranství a akci s požárně nebezpečnými atrakcemi, která je pořádána na
území obce a sousední obce nebo sousedních obcí, musí být podmínky požární
ochrany zabezpečeny dle obecně závazných vyhlášek obce i dotčených obcí a
organizátor akce je povinen předložit zprávu o stanovení podmínek požární
bezpečnosti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje3) .
d) před zahájením akce zřídit preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její
činnost, zabezpečit její odbornou přípravu, její označení v souladu s požadavky
nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Funkci
velitele preventivní požární hlídky může vykonávat každá příslušně proškolená
osoba. Orientační seznam osob, které jsou příslušně proškolené a mohou plnit
funkci velitele preventivní požární hlídky je k dispozici v kanceláři místního
hospodářství (č. dveří 01) Obecního úřadu Vendryně.
e) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku požáru a k zabezpečení včasné
a bezpečné evakuace osob v souladu se zvláštními právními předpisy. O
stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu informovat účastníky akce, např.
rozmístěním informačních tabulek a značení, upozorněním v poznámce nebo
v prezentaci akce apod.
(2) Povinnosti účastníků akce včetně účinkujících:
a) dodržovat opatření stanovená organizátorem akce
b) dodržovat pokyny organizátora akce, pořadatelské služby a preventivní požární
hlídky, vydané k zabezpečení požární ochrany při akci
c) nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky sloužící jako zápalný
prostředek (např. zápalná láhev)
d) nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno
v podmínkách požární bezpečnosti jinak
e) počínat si při manipulaci s běžnými prostředky (zapalovač a podobná
zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru.
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Článek 3
SANKCE
(1) Nedodržování této obecně závazné vyhlášky právnickou nebo podnikající fyzickou
osobou při výkonu podnikatelské činnosti je jiným správním deliktem dle § 58
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Nedodržování této obecně závazné vyhlášky fyzickou osobou je přestupkem dle § 46
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti, týkající se požární
ochrany při akcích stanovené zvláštními právními předpisy4) .
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím
vyhlášení.

Ing. Rudolf B i l k o
starosta

Bohuslav R a s z k a
místostarosta

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
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Příloha č. 1

Odkazy na příslušné normy:

1)

§ 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů

2)

§ 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

3)

nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

4)

zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.,
vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
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Příloha č. 2

Oznámení o konání akce/
Žádost o pronájem stánků*)
*)

nehodící se škrtněte

1.

Název akce:

2.

Místo konání:

3.

Akce se koná:
*)nehodící se škrtněte

v budově - na venkovním prostranství*)

Uvede se počet pronajatých stánků

4.

Na akci bude – nebude *) provozována veřejná hudební produkce spojená s taneční zábavou nebo diskotékou

5.

Název produkce:

6.

Název souboru:

7.

Zahájení akce (datum a hodina) :

8.

Ukončení akce (datum a hodina)

9.

Organizátor akce nebo poplatník :
A)

Fyzická osoba:
Přímení a jméno:
Bydliště:
Tel.:

B)

Právnická osoba:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zástupce právnické osoby zmocněný k organizování akce
Příjmení a jméno:
Bydliště:

10.

Tel.:
Pořadatel si propagační materiály vyvěšuje na vlast. náklady, v obci je možnost na 10 ks informačních tabulích (bezúplatně)
Způsob označení pořadatelů v průběhu konání akce:

11.

Složení preventivní požární hlídky:
1. Příjmení a jméno:

Tel.:

2. Příjmení a jméno:

Tel.:

3. Příjmení a jméno:
Tel.:
Pozn.: tato položka se vyplňuje pouze u akcí, kterých se zúčastní více než 200 osob, OZV č.4/2007 která stanovuje podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
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13.

Vyjádření Rady obce OÚ Vendryně
Akce:
*)nehodící se škrtněte

podléhá - nepodléhá - zpoplatnění*)

(uvede se výše poplatku)

Uvede se datum a číslo usnesení Rady Obce Vendryně, na které byla žádost projednána, podpis statutárního orgánu
13.

Prohlášení oznamovatele akce
- prohlašuji, že vlastník nemovitosti, ve které nebo na které se bude akce realizovat byl seznámen se všemi aspekty této akce a
souhlasí s nimi.
- Pořadatel byl seznámen s čl. 4 Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných hudebních produkcí
spojených s taneční zábavou nebo diskotékou OZV č. 2/2007 o ochraně veřejného pořádku na území obce Vendryně a OZV č.
4/2007, která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany osob při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a je
si vědom následků v případě nesplnění těchto podmínek
- Pořadatel je zodpovědný za parkování aut při konání kulturní nebo sportovní akce, tak aby byla komunikace zcela průjezdná a
aby i na ostatních místních komunikacích byl zajištěn bezpečný provoz.
- Prohlašuji, že přebírám veškerou odpovědnost za pořádek v Obci Vendryně v průběhu a bezprostředně po skončení akce
- Beru na vědomí, že konání výše uvedené akce bude Obecním úřadem ve Vendryni oznámeno Policii ČR, obvodní oddělení
Třinec
- Prohlašuji, že všechny údaje, které jsou uvedeny v tomto formuláři jsou pravdivé.

Vendryně dne
Jméno, příjmení a podpis oznamovatele
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