OBEC
NOVINY POD RALSKEM
Obecně závazná vyhláška 2/2006
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob
Zastupitelstvo obce Noviny pod Ralskem se dne 5.9.2006 usneslo vydat podle §
84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky k zabezpečení požární
ochrany při kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických,
obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromážděních, kterých
se zúčastňuje větší počet osob ( dále jen "akce, které se zúčastňuje větší počet
osob" ).
2." Větším počtem osob " se rozumí
a) 200 osob, jde-li o akci pořádanou ve stavbě, s výjimkou kostelů,
b) 2000 osob, jde-li o akci pořádanou na venkovním prostranství, které je k
tomuto účelu určeno v souladu se zvláštním právním předpisem,
c) 2000 osob při ploše nejvýše 4 m2 na jednu osobu, jde-li o akci,
pořádanou na venkovním prostranství, které není k tomuto účelu určeno v
souladu se zvláštním právním předpisem.

Čl. 2
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob
1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídají
osoby, které pořádají akci na území obce Noviny pod Ralskem; stejně tak
odpovídají i svolavatelé akce ( dále jen "organizátor akce " ).
2. K pořádání akce, které se zúčastňuje větší počet osob, ve stavbách, lze využít
pouze stavbu, která byla k tomuto účelu určena v souladu se zvláštním právním
předpisem. Akce se může účastnit pouze takový počet osob, který nepřekračuje
stanovenou horní hranici počtu osob, které se mohou ve stavbě současně
vyskytovat. V případě, že horní hranice počtu osob, které se mohou ve stavbě
současně vyskytovat, nebyla stanovena stavebním úřadem, určí tento počet osob
vlastník stavby.
3. Akce, které se zúčastňuje větší počet osob, na venkovním prostranství, které
bylo k tomuto účelu určeno v souladu se zvláštním předpisem, se může účastnit
pouze takový počet osob, který nepřekročuje stanovenou horní hranici počtu
osob, které se mohou na tomto prostranství současně vyskytovat. V případě, že
horní hranice počtu osob, které se mohou na prostranství současně vyskytovat,
nabyla stanovena stavebním úřadem, určí tento počet osob vlastník prostranství.
4. K zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, se organizátoru akce stanovuje povinnost
a) při pořádání akce, které se zúčastňuje větší počet osob, ve venkovním
prostoru, který není stavebně k tomuto účelu určen, oznámit obecnímu úřadu
Noviny pod Ralskem předpokládaný počet zúčastněných osob,
b) prokazatelně stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně
povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním
a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž organizátor
akce postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
c) zřídit preventivní požární hlídku, pokud to vyžaduje povaha akce (např.
rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob ), zřídit větší
počet preventivních požárních hlídek. Preventivní požární hlídka je zpravidla
složena z velitele a dvou členů,
d) vymezit prostor pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek
požární ochrany, a to i v případě akce konané ve venkovním prostoru; musí
být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu
mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor
(stavby ), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, nebo kde by

znemožnila použití odběrního místa požární vody,
e) zajistit umístění atrakcí ( např. pouťových ), prodejních míst nebo stánků,
ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby
nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním
zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k
provedení zásahu,
f) rozmístit a umístit hasící přístroje v potřebném množství a druzích na
vhodných a dobře přístupných místech,
g) při pořádaní akce, které se zúčastní větší počet osob, ve vnitřním
shromažďovacím prostoru, jejíž součástí ( tj. součástí programu, produkce
nebo představení ) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným
zdrojem zapálení ( žhavé částice, žhavé předměty apod.), brát zřetel i na
úpravu hořlavých látek ( např. scénických staveb, dekorací a textilií ),
vedoucí ke snížení jejich hořlavosti, a oznámit obecnímu úřadu Noviny pod
Ralskem předpokládaný počet osob, účastnících se takové akce,
h) v prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené
stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních
konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti
scénických materiálů, mít k dispozici již před zahájením doklady o existenci
a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních
zařízení,
i) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jejichž součástí má být
provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika
( např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem,
elekrozařízení ve stáncích ) zajistit dodržování požadavků zvláštních právních
předpisů; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou
nebo výbušnou směs ( např. vodík, acetylén ) je zakázáno,
j) je-li součást akce, které se zúčastňuje větší počet osob, konání ohňostroje,
oznámit nejméně 5 pracovních dnů před zahájením takové akce tuto
skutečnost operačnímu středisku územně příslušného hasičského záchranného
sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost.
Čl. 3
Právní postih
1. Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, může jí být
uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Poruší-li podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou obce fyzická
osoba, může ji být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni zveřejnění na
úřední desce obecního úřadu v Novinách pod Ralskem, tj. dne 21.9.2006.

Miroslav Jech
starosta obce
Vyvěšeno 6.9.2006
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