Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo podle § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, na svém zasedání dne 28.1.2003 vydat v souladu s
ustanovením § 10, písm. d) uvedeného zákona a podle § 29 odst.1 písm o) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem OZV je vymezit druhy akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob a je u nich nezbytné
zajistit požární ochranu a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto
akcí.
Čl. 2
Vymezení druhů akcí
Pro účely této OZV se považuje za akci,které se zúčastňuje větší počet osob a při níž je nutno
zajistit podmínky požární bezpečnosti každá akce (např. sportovní,kulturní,prodejní), které se
účastní více jak 200 osob a koná se v uzavřených prostorech a akce, které se účastní více než 300
osob a koná se na otevřeném prostranství.
Čl. 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti
1. Pořadatel akce uvedené v čl. 2 této OZV je povinen oznámit její konání Městskému úřadu
Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury a doložit zprávu o rozsahu a způsobu
zabezpečení požární ochrany ve lhůtě 3 dnů před konáním akce.
2. Pořadatel akce je povinen ustanovit podle § 13 výše uvedeného zákona o PO minimálně 2
člennou preventivní požární hlídku složenou z velitele a členů nebo si na akci hlídku
smluvně sjednat s příslušným SDH.
Čl. 4
Preventivní požární hlídka
1. Velitelem preventivní požární hlídky může být člen sboru dobrovolných hasičů, příslušník
hasičského záchranného sboru nebo jiná osoba, mající k této činnosti oprávnění.
2. Ostatní členové preventivní požární hlídky musí být pro výkon činnosti před zahájením akce
proškoleni odborně způsobilou osobou nebo technikem PO. O proškolení musí být pořízen
písemný záznam.

3. V průběhu akce musí být každý člen preventivní požární hlídky viditelně označen, mít u
sebe doklad opravňující jej k této činnosti a nesmí požívat alkoholické nápoje.
Čl. 5
Úkoly preventivní požární hlídky
1. Před zahájením akce se hlídka seznámí s jejím charakterem a objektem,ve kterém se akce
bude konat,provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,prověří použitelnost
a dostupnost prostředků pro zásah, přístupnost únikových cest a možnosti vyhlášení
poplachu a přivolání pomoci. Zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.
2. V průběhu akce hlídka dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a kontroluje
dodržování zásad požární bezpečnosti (např. kouření na vyhrazených místech.
3. V případě požáru hlídka provede nutná opatření k záchraně ohrožených osob,přivolá
jednotku PO a zúčastňuje se likvidace požáru.
4. Po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku
požáru a z objektu odchází jako poslední.
Čl. 6
Sankce
1. Kontrolu dodržování této OZV provádí strážníci MP,preventista PO města a členové
Jednotky SDH Kojetín, Kovalovice a Popůvky.
2. Porušení této OZV lze postihnout podle zvláštních předpisů. -1)
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2003

Ing.Mojmír Haupt
starosta města
Ing. Jiří Šírek
zástupce starosty

vysvětlivky:
1) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zák. ČNR č.
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha ke stažení:
Formulář pro oznámení konané akce ve formátu PDF.

