Obecně závazná vyhláška města Nejdek
č. 2 / 2008

Podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/245/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna
2008 v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvod
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje více osob (společenské, sportovní, kulturní a další obdobné
akce) z důvodu zabezpečení větší ochrany zdraví, životů a majetku občanů při těchto akcí.
2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba,
podnikající fyzická osoba, město nebo úřad, který akci na území města pořádá (dále jen
„pořadatel akce“)
Článek 2
Definice pojmů
1. 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
polozavřeném dvoře nebo prostor vymezený ze tří nebo více stran budovami (např. tržnice,
náměstí, výstavní areály apod.).
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Článek 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 musí být určen a oznámen na Městském úřadě Nejdek, Odboru kultury, a
to nejpozději do začátku akce, který o tomto vyrozumí Městskou policii Nejdek
3. Pořadatel akce musí zabezpečit, aby maximální povolený počet osob nebyl překročen.
Článek 4
Požadavky na zajištění akce
1. Pořadatel akce je povinen dodržovat ustanovení této vyhlášky. Touto vyhláškou nejsou
dotčeny ostatní povinnosti na úseku požární ochrany vyplývající z dalších souvisejících
právních a technických předpisů.
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, vody apod.
3. 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.
4. 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.
5. 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).
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.
6. Při používání otevřeného ohně ve vnitřních shromažďovacích prostorech (svíčky, louče
apod.), prostředků zábavné pyrotechniky apod., musí být zabezpečena zvýšena 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.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení, tj. 1. červencem 2008.

Ing. Vladimír Benda
starosta města

Iveta Drobná
místostarostka města
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