
 

 

Obecně závazná vyhláška  č. 4/2004 

obce  L í b e z n i c e 

o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob 

v obci Líbeznice 
 
Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 9.2.2004 vydává v souladu s § 29, 
odst.1, písm.o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
v návaznosti na § 15 Nařízení vlády č.172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
MV č. 246/2001 Sb. a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku   
 

1. Účel 
 
Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí. 
 

2. Vymezení druhu akcí 
 

(1) Vyhláška stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při kulturních, 
sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných 
obdobných akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen akce). 
 

(2) Za splnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá 
právnická nebo fyzická osoba, která pořádá akci na území obce Líbeznice (dále jen 
organizátor akce).  
 

(3) Pro účely této vyhlášky se rozumí shromáždění většího počtu osob akce, které 
se zúčastní nejméně 200 osob nebo více než 50 osob s omezenou schopností pohybu, přičemž 
na jednu osobu připadne méně než 4 m

2 
plochy. 

 

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti 

 
 Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami 
vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů, zřizují preventivní požární 
hlídku (PPH) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet 
účastníků, zabezpečení evakuace), zřizují větší počet PPH. PPH je složena z velitele a 
zpravidla dvou členů. 
 
 Pro splnění podmínek požární bezpečnosti je zejména nutné zajistit:     
a)    každý, kdo pořádá takovouto akci je povinen tuto ohlásit na obecní úřad ve lhůtě  15 dní   
       před konáním akce, 
b)   zřídit preventivní požární hlídku – počet členů v PPH je závislý na druhu akce a dle   
       zvážení obce a zajistit provedení odborné přípravy jejich členů 
c)    uskutečňovat akci pouze v objektech a na místech splňujících  požadavky na bezpečnou  
      evakuaci osob a na příjezd  jednotek PO , 
d)   udržovat evakuační cesty a příjezdové komunikace k objektům trvale volné včetně  



      dostatečného prostoru pro hasební zásah, 
e)   určit odpovědnou osobu, která bude řídit evakuaci osob, 
f)  uspořádat stánky tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný prostor k zabránění           

přenosu požáru, 
g) provádět ohňostroj ve vyhrazených místech osobou k tomuto odborně způsobilou a se 

souhlasem obce a stanovit opatření zamezující vzniku požáru od zalétnutí žhavých částic, 
h)  chránit láhve technických stlačených plynů (např.PB) proti tepelnému namáhání, 
i)  informovat HZS o konání akce většího významu v dostatečném předstihu před zahájením a 

respektovat jím stanovená opatření. 
 

Obec má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů. 

 

 

4. Preventivní požární hlídka 
 
Úkoly preventivní požární hlídky: 
- dohlížet na dodržování předpisů o PO, 
- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 
- přivolat jednotku PO, 
- zúčastnit se likvidace požáru. 
  
 Za tímto účelem provede před zahájením: 
- seznámení se s charakterem akce, 
- seznámení se s charakterem objektu, 
- provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu, 
- prověřit použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah, 
- přístupnost únikových východů a volnost únikových cest, 
- pověřit možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, 
- zjištěné skutečnosti zapsat do požární knihy objektu. 
  
 Během akce po jejím skončení se PPH zaměří především na: 
- provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti /kouření na    
       vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji, atd../ 
- sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení PO, 
- po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku 

požáru, 
- preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední. 
  
 Povinnosti: 
- v průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen, 
- členové PPH se během akci chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje, 
- členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce /poučení 

provede odborně způsobilá osoba nebo technik PO/, 
- u členů PPH, kteří jsou opakovaně určeny pro výkon v této hlídce, provede se odborná 

příprava 1x ročně. 
 
Pokud preventivní požární hlídku vykonává člen sdružení občanů působící na úseku PO, 
doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji. 
Odborná příprava se skládá z teoretické a praktické části. Dokumentaci odborné přípravy tvoří 
tématický plán, časový rozvrh a záznam o provedení odborné přípravě. 



Organizátoři při plnění výše uvedených povinností mohou spolupracovat s jednotkou  sboru 
dobrovolných hasičů obce. 
 
 
 
 
 
 
...........................................     .......................................... 
      Ota  J a n k o                           Otakar   H l a v í n 
   místostarosta obce                                starosta  obce 
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