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Obecně závazná vyhláška
č. 4/2004
Zastupitelstvo města Nového Města nad Metují se na svém zasedání dne 2. září 2004
usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 1 písm. o)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob
Článek 1
Úvodní ustanovení
Podmínky stanovené touto vyhláškou se vztahují na kulturní, společenské, zábavní,
sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné obdobné akce, kterých se účastní 200 osob a
více, které se konají na katastrálním území města Nového Města nad Metují (dále jen „akce“).
Za plnění povinností stanovených touto vyhláškou odpovídá organizátor akce, tj.
právnická osoba nebo fyzická osoba, která akci pořádá, pokud smlouva mezi organizátorem a
vlastníkem prostor, na nichž se akce koná, nestanoví odpovědnost jinak.

Článek 2
Povinnosti organizátora akce při zabezpečení podmínek požární bezpečnosti
(1) Akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, lze uskutečňovat pouze v objektech a
na místech, která jsou k tomuto účelu určena v souladu se zvláštním právním předpisem1.
(2) Organizátor akce je povinen:
a) stanovit organizační opatření týkající se požární ochrany k zabránění vzniku a šíření
požáru, k zajištění včasné a bezpečné evakuace osob a k snadnému příjezdu
požárních vozidel,
b) písemně předložit zprávu o zajištění požární ochrany (viz Příloha č. 1) referentu
krizového řízení, Odboru správy úřadu Městského úřadu Nového Města nad Metují
a písemně oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji
Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje, Územnímu odboru
Náchod, nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením,
c) zajistit dodržování povinností stanovených k provádění činností se zvláštním
rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje),
d) před zahájením akce zřídit preventivní požární hlídku2 (dále jen „požární hlídka“).
Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a složitosti místa
konání (vždy tvoří požární hlídku nejméně dva členové),
e) umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích3 na vhodných dobře
přístupných místech a určit náhradní zdroje hašení (např. hydranty) a zajistit k nim
volný přístup,
f) určit evakuační cesty a východy z objektu (prostranství), zajistit jejich trvalou
průchodnost a možnost rychlého otevření při požáru,
g) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb
apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a nedošlo k zastavení nebo
omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům
požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požární hydranty).
Článek 3
Způsoby zabezpečení podmínek požární bezpečnosti
Organizátor akce je povinen:
a) nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární
bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
b) přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze
odstranit, a jestliže by v případě vzniku požáru byl znemožněn únik, záchrana osob
nebo majetku.
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§ 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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§ 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Např. ČSN 730802

Článek 4
Povinnosti účastníků
Každý účastník akce včetně účinkujících je povinen:
a) dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně4 a této vyhlášky,
b) dodržovat pokyny organizátora akce, požární hlídky, pořadatelské služby, týkající
se požární bezpečnosti při akci,
c) nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný
prostředek (např. zápalná láhev),
d) nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno
v podmínkách požární bezpečnosti jinak.

Článek 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních
předpisů5.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyvěšení na úřední desce.

……………………..
Ing. Jiří Tymel v.r.
starosta

……………………….
Ing. Karel Nývlt v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Účinnost dnem:
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru
5
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1

Zpráva o zajištění požární ochrany
Organizátor akce:___________________________________________________________
Název akce: _______________________________________________________________
Datum a místo konání akce: __________________________________________________
Osoba odpovídající za zabezpečení požární ochrany akce:

___________________________________________________________________________
jméno,

příjmení,

adresa trvalého bydliště,

datum narození

Požární hlídka:

1. _________________________________________________________________________
jméno,

příjmení,

adresa trvalého bydliště,

datum narození

2. _________________________________________________________________________
jméno,

příjmení,

adresa trvalého bydliště,

datum narození

3. _________________________________________________________________________
jméno,

příjmení,

adresa trvalého bydliště,

datum narození

Školení o bezpečnosti práce požární hlídky bylo absolvováno:
___________________________________________________________________________
datum a

místo

Odborná příprava požární hlídky byla provedena:
___________________________________________________________________________
datum a

místo

V ……………….

provedl

dne ……………... Podpis organizátora akce ………………….

Vyjádření Městského úřadu Nové Město nad Metují
Městský úřad povoluje – nepovoluje pořádání výše uvedené akce z hlediska zabezpečení
požární ochrany

.....................................
dne

...................................................
razítko a podpis MěÚ Nové Město nad Metují

