OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška
obce KOSOŘICE
č. 02/2006
Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích s účastí většího počtu
osob
Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.3.2006 v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm i)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel
Účelem této vyhlášky je zajištění a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) a ochrany
životů, zdraví a majetku obyvatel obce Kosořice (dále jen obce) při konání akcí, kterých se zúčastní větší počet
osob.

Čl. 2
Akce na volně přístupných prostranstvích
Stanovení podmínek k zajištění PO a ochrany životů. Zdraví a majetku obyvatel obce při konání akcí na volně
přístupných prostranstvích, při kterých je manipulováno s otevřeným ohněm, který by mohl ohrozit účastníky
akce (pálení čarodějnic, konání dětských dnů s táborovým ohněm, konání lampionových průvodů, používání
otevřeného ohně k tepelné úpravě potravin při konání různých akcí apod.)
1.
Právnické a fyzické osoby zajišťující nebo organizující tyto akce mají ohlašovací povinnost (telefonicky
nebo ústně) na operačním středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně,
územní odbor Mladá Boleslav, alespoň 14 dnů před konáním akce. Ohlášení by mělo obsahovat jméno a adresu
právnické nebo fyzické osoby, která akci organizuje nebo zajišťuje, datum a místo konání akce, jméno a adresu
odborně způsobilé osoby, která bude manipulovat s otevřeným ohněm a bezpečnostně-organizační opatření
k zajištění PO během celé akce (pořadatelská služba – počty lidí, časový průběh akce, zajištění sil a prostředků
k případné likvidaci požáru apod.)
2.
Právnická nebo fyzická osoba, která bude akci organizovat nebo zajišťovat, má povinnost zajistit
k činnosti, která by mohla z hlediska PO ohrozit životy, zdraví a majetek účastníků akce, nebo je z požárního
hlediska jakkoli nebezpečná, odborně způsobilou osobu pro manipulaci s ohněm. Pověřená osoba bude
garantovat bezpečnost a ochranu přede všemi bezpečnostními riziky vyplývající z předpisů o PO a bude
garantovat zdárný průběh akce.
3.
Právnické nebo fyzické osoby, které akci organizují nebo zajišťují, určí vymezený bezpečný prostor pro
účastníky akce a současně vymezí prostor, ve kterém by mohlo dojít k ohrožení životů, zdraví nebo majetku
účastníků akce nebo ve kterém je vysoké riziko z hlediska PO. Tento prostor srozumitelně označí (tabulka se
zákazem vstupu apod.) a zajistí pořadatelskou službu.
4.
Právnické nebo fyzické osoby, které akci organizují nebo zajišťují, jsou povinny zajistit dostatečný
počet sil a prostředků pro likvidaci případně vzniklého požáru. Zajistí požární asistenci odborně způsobilých
osob a techniky, popřípadě požární hlídku, kterou řádně a prokazatelně poučí nebo zajistí dostatečné množství
ručních hasících přístrojů, u kterých určí jejich umístění nebo jednoduché hasební prostředky (písek, lopaty,
tlumice apod.).

5.
Právnické nebo fyzické osoby, které akci organizují nebo zajišťují, dále vymezí nástupní prostor pro
příjezd složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), které by prováděly záchrannou činnost. Tento
prostor zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení životů, zdraví a majetku účastků akce při příjezdu těchto jednotek a
současně aby účastníci akce nepřekáželi záchranné činnosti těchto jednotek.

Čl. 3
Ostatní akce bez předpokládané manipulace s otevřeným ohněm
Stanovení podmínek k zajištění PO a ochrany životů, zdraví a majetku účastníků ostatních akcí, kde není
předpokládaná manipulace s otevřeným ohněm a konají se na otevřených prostranstvích (slavnosti, průvody
apod.).
1.
Právnické a fyzické osoby zajišťující nebo organizující tyto akce mají ohlašovací povinnost (telefonicky
nebo ústně) na operačním středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně,
územní odbor Mladá Boleslav, alespoň 14 dnů před konáním akce. Ohlášení by mělo obsahovat jméno a adresu
právnické nebo fyzické osoby, která akci organizuje nebo zajišťuje, datum a místo konání akce (pořadatelská
služba – počty lidí, časový průběh akce, zajištění sil a prostředků k případné likvidaci požáru apod.).
2.
Právnické nebo fyzické osoby zajišťující nebo organizující tuto akci zajistí dostatečnou pořadatelskou
službu, kterou řádně a prokazatelně poučí o problematice této akce a možných bezpečnostních rizicích, které
mohou vzniknout během konání akce.
3.
Právnické nebo fyzické osoby, které akci organizují nebo zajišťují, vymezí nástupní prostor pro příjezd
složek IZS, které by prováděly záchrannou činnost v případě požáru, nebo vzniku nebezpečné situace ohrožující
životy, zdraví a majetek účastníků akce. Tento prostor zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení životů, zdraví a
majetku účastníků akce při příjezdu těchto jednotek a současně, aby účastníci akce nepřekáželi záchranné
činnosti těchto jednotek. O způsobu vymezení a zajištění nástupního prostoru řádně a prokazatelně poučí
pořadatelskou službu.

Čl. 4
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.4.2006.

……………………………………………….
místostarosta obce

…………………………………………
starosta obce

