
obecně závazná vyhláška obce Zá,py
č,.512004

Zabezpečení požární ochľany při akcích,
kteľých se zúčastňuje větší počet osob

Zastupitelstvo obce Zápy vydává dne 2I.12.2004 v souladu s ustanovením $ 10, $ 35 a $ 8a
odst. 2, písm. i) zákona č. 128ĺ2000 Sb., o obcích (obecní ňízeĺí), v platném zněĺĺ, $ 29,
odst. 1, písm. o) čĺĺst 2 zákoĺa č. l33l85 Sb., o požźlrn ochĺaně, v platném zněni, $ 9 nařízení
vlády č. |7212001 Sb., k provedení zźkona o požfuru ochĺaně a nďízením Středočeského
kraje č. 412002, kteľým se stanoví podmínky k zabezpeč,eni pożźtrní ockany při akcích,
kteých se zričastňuje větší počet osob, tuto obecně závazlou vyhlášku.

r. Úĺel

Učelem této vyhlĺĺšky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
a stanovit podmínky pro zabezpečení poŽiĺľní bezpečnosti při konaní těchto akcí.

2.Yymezení dľuhu akcí

Zaakcis větším poětem osob lze považovat tákovou, při které se sejde 100 a více osob a dle
n źženi obce, pořádanými na i:zemí obce Zápy .

3. Stanovení podmínek požáľní bezpečnosti

- každý, kdo pořádá takovouto akci je povinen tuto ohlasit na obecní úřad ve lhůtě 10 dní
před konáním akce,

- zžidit preventivní požáĺnl hlídku _ počet členů v PPH je zavislý na druhu akce a dle
zvźtžení obce _ sloŽení hlídky l+ 1,

- uskutečňovat akci pouze v objektechanamístech spIňující požadavky nabezpečnou
evakuaci osob a na příjezdejednotek Po ,

- udržovat evakuaění cesty a příjezdové komunikace k objektům trvale volné věetně
đostatečného prostoru pľo hasební z^ah,

. uľčit odpovědnou osobu, kterábude řídit evakuaci osob,
- uspořádat stiínky tak, aby mezi skupinami stĺĺnků vzrikl dostatečný prostor kzabrźnění

přenosu požźtu,
- provádět ohňostľoj ve vyhrazených místech osobou k tomuto odborně způsobilou a se

souhlasem obce a stanovit opatření zamentjící vuriku požźru od zalétnutížhaých ěastic,
- chĺĺánit láhve technických stlačených plynů (např.PB) proti tepelnému namáhĺĺní,

informovat FIZS o konaní akce většího výzramu v dostatečném předstihu před zahájením
a respektovat jim stanovená opatření.
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- dohlíŽet ňä'dodržování předpisů o Po,



-l
- vpřípadě vznikupožarupľovést nuürá opatření k zachĺaně ohrožených osob,
- přivolat jednotku Po,
- zučastnit se likvidace požáľu.

Zatímto účelem provede před zahájením:
- seanámení se s chaľakterem akce,
- seznámení se s chaľakÍerem objektu,
- pľovede kontrolu požáľně bezpečnostníchzaÍízení v objektu,
- prověřit pouŽitelnost a dosfupnost prostřeđku pro zásah,
- přístupnost únikových výchođů avolnostúnikovýchcest,
- pověřit možnost vyhlašení požárního poplachu a přivolaní pomoci,
- zjištěné skutečnosti zapsat do požámí knihy objektu.

Během akce po jejím skončení se PPH zaněÍipředevším na:
provádění požárního dohledu a kontrolu đodľŽování zásad'požárni bezpečnosti /kouření na
vyhľazených místech, pouävrĺní topidel při stankovém prodeji, atd..l

- sleduje stav a dostupnost prostřeđků azaÍizeniPO,
- po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vmiku

požźtu,
. preventivní poŽární hlídka odchźuiz objektujako poslední.

Povinnosti:
. v průběhu akce musí bytkaždý ělen PPH viditelně označen,
- č|enové PPH se během akci chovají důstojně a nesmí pożívat alkoholické nápoje,
- členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájenlm akce /poučení

provede odborně způsobilá osoba nebo technik Po/,
- u členů PPH, kteří jsou opakovaně uľčeny pro výkon v této hlídce, provede se odbomá

příprava lx ročně.

Pokud preventivní požÁrni hlídku vykonává člen sdruŽení občanů působící na úseku Po,

doporučuje se futo činnost vykonávat ve vychiázkovém stejnokľoji.
odborná příprava se skládá z teoretické a praktické časti. Dokumentaci odborné přípravy fuoří

tématický pláĺ, časoqi rozwh azÁntaĺrlo provedení odbomé přípravě.
orgaruzátoři při plnění výše uvedených povinností mohou spolupľacovat s jednotkou sboru

dobrovolných hasiěů obce.

5. Účinnost

Tato vyhlĺáška nab1ývá účinnosti 1. l.2005

Alena Marhulová

místostarostka obce
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Michal Buľda

starosta obce
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