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Zastupitelstvo města Žamberk schválilo dne 9.9. 2003 v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) a § 10,
písm. a), d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v posledním znění a v souladu s § 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
zúčastňuje větší počet osob.

Článek 1
Základní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, za
které se považují : shromáždění osob na tanečních zábavách, kulturních vystoupeních, burzách,
výstavách, jarmarcích, trzích, ohňostrojích, sportovních, politických a náboženských akcích,
cirkusových vystoupeních a jiných obdobných akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Pro účely této vyhlášky se za akci, které se zúčastňuje větší počet osob považuje :
a) akce s účastí více jak 500 osob na volném prostranství,
b) akce s účastí více jak 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru.

Článek 2
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob a povinnosti pořadatele akce
1. Akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech, které splňují požadavky na bezpečnou
evakuaci osob a na příjezd požárních a záchranných vozidel.
2. Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla
jednotek požární ochrany a záchranné služby a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení
hasebního zásahu.
3. Při stánkovém prodeji musí být zajištěno uspořádání stánků podle dokumentace schválené HZS
Pardubického kraje, územním odborem Ústí nad Orlicí, a to tak aby situováním stánků nedošlo
k vytvoření požárně nebezpečného prostoru, který by ohrožoval sousední stávající objekty. Největší
půdorysná plocha skupiny stánků je 2.500 m2. Při větší ploše je nutno jednotlivé skupiny stánků
vzájemně oddělit tak, aby mezi jednotlivými skupinami stánků nedošlo k přenosu požáru.
Uspořádání stánků musí být provedeno tak, aby byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn
účinný zásah jednotek požární ochrany.
4. Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných zápalných efektů musí být tyto práce
prováděny odborně způsobilou osobou pro tuto činnost a se souhlasem Rady města Žamberk. Pět
pracovních dnů před konáním takovéto akce tuto skutečnost oznámí pořadatel operačnímu a
informačnímu středisku HZS Pardubického kraje, krajské ředitelství Pardubice. Provádění těchto
činností nesmí způsobit požár ani ohrozit osoby a objekty v přilehlé zástavbě.
5. Při plnění nafukovacích balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby byla tato činnost
prováděna v souladu s příslušnými předpisy (např. Technická pravidla COPZ G 401 01, vyhl. ČÚBP
č. 48/1982 Sb., ČSN 078304). Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se
vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylén, vodík).
6. Při používání technických stlačených plynů (např. CO2, propan butan) musí být zajištěna
bezpečnost lahví s těmito plyny, a to především ochranou proti tepelnému namáhání a musí být
umístěny ve vzdálenosti nejméně 3 metry od otevřeného ohně.
7. U lahví s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou
směs, musí mít obsluha k dispozici přenosný hasící přístroj s minimální náplní 6 kg CO2.
8. Pořadatel akce je povinen zabezpečit přítomnost preventivní požární hlídky po dobu konání
akce, neklesne-li počet osob zúčastněných na akci pod danou mezní hranici stanovenou v článku 1.
Požární hlídka je složena z velitele a dalších 1 až 2 členů. Další 2 členové hlídky musí být
určeni při dalších 200 a více osobách ve stavebním objektu nebo při dalších 500 a více osobách
v otevřeném prostoru.
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Při filmovém představení v Divadle Prokopa Diviše lze zabezpečit jednočlenné složení požární
hlídky.
9. Jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zabezpečuje
preventivní požární hlídku pořadatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu jinak.
10. Pořadatel akce seznámí členy preventivní požární hlídky s průběhem a prostorem konání akce.
Členové hlídky nesmějí být pověřováni jinými úkoly a ani sami vykonávat činnosti, které nesouvisí
s plněním jejich úkolů.
11. Preventivní požární hlídka je vyčleňována z příslušníků SDH města Žamberk a JPO II. Členové
preventivní požární hlídky jsou zpravidla v uniformě hasiče a jsou vždy označeni červenou
rukávovou páskou s nápisem „Požární hlídka“ umístěné na levém nadloktí.
Personální, materiální zabezpečení hlídky a náhradu za její vyčlenění projedná pořadatel akce
s velitelem JPO II nebo starostou SDH města. Tato dohoda musí být provedena písemnou formou.
Pokud si pořadatel zabezpečí vlastní preventivní požární hlídku složenou z odborně způsobilých
osob (doložitelné písemným dokladem) není nutné zabezpečovat hlídku podle prvního odstavce
tohoto bodu.
12. Pořadatel akce při předložení žádosti o povolení akce příslušnými orgány Města Žamberk doloží
písemný doklad o zabezpečení preventivní požární hlídky.

Článek 3
Právní postih
1. Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost
stanovenou touto vyhláškou Města Žamberk, 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 vyhláškou fyzická osoba, může jí být uložena sankce podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Tomáš Kalous, v.r.
starosta

Jiří Dytrt, v.r.
místostarosta
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