v

W

obec Hartvíkovice
Zastupitelstvo obce Hartvíkovice

Obecné závaznávyhláška č. I/2O2O
o

zabezpečenípožárníochrany p i akcích,
kte4ich se zričastňuie většípočet osob

Zastupitelstvo obce Hartvíkovice se na svém zasedání dne 18. 6. 2a2a usneslo r4ydat
odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. L33/1985 Sb., o požárníochraně,
ve znění pozdějších p edpisti, v souladu s ustanovením s 10 zákona č. L28l2000 Sb.,
o obcích fobecní z ízeníJ,ve znění pozděiších p edpis a 1 odst. 2 písm. e) bod 1
Na ízenívlády č. L72/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v platném znéní,
ve smyslu Na ízeníkraje Vysočina č. Z/2a04 ze dne 3. 8. 2004, kterlim se stanoví
podmínky k zabezpečenípožární ochrany p i akcích, kte4ich se z častňuje většípočet
osob, vydává touto obecně závaznou vyhláškou podmínky pro zabezpečenípožární
ochrany u akcí s ričastívětšíhopočtu osob [dále ien ,,tato vyhláška"):
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Článek t
úvodníustanovení

tU

(2)

Účelem této vyhláš\y je stanovení podmínek zabezpečenípožárníochrany p i
akcích, kter ch se zričastňuje většípočet osob konan;ich na inemí obce
Hartvíkovice fdále jen ,,obec"). Podmínlcy k zabezpečenípožární ochrany p i
akcích, kte4 ch se zričastňuje většípočet osob, jsou stanoveny v Na ízeníkraje
Vysočina č.2/2004 ze dne 3. B.2004, kteq.ím se stanoví podmínky kzabezpečení
požárníochrany p i akcích, kterlich se z častňuje většípočet osob, a neisou touto
vyhláškou dotčeny.
Za splnění podmínek k zabezpečenípožárníochrany p i akcích, kterjlch
se z častňuje většípočet osob, odpovídá právnická osoba podnikající fyzická
osoba, která po ádá akci na inemí obce, téžsvolavatel (dále jen ,,organizátor
akce").

Óánek z
Vymezení poim
Pro ričely této vyhlášlry se rozumí:
(1] Stanovení podmínek požárníbezpečnosti p i akcích - souhrn opat eni kte4fini se
stanoví rozsah a zp sob zabezpečenípožární ochrany p ed zahájením akce, v jejím
prriběhu a p i jejím ukončení.
t2) Ukončenímakce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu.

Článek g
Vymezení akcí, u kter ch musí b t p edložena zpráva
o zaiištění podmínek požární bezpečnosti

tU

Podle p ílohy č.3 Na izení kraje Vysočinač.2/2004 ze dne 3. B. ?0a+, kterjrm se
stanoví podmínl{r k zabezpečenípožární ochrany p i akcích, kterl ch se z častňuje
většípočet osob, jsou pro ričely této vyhlášlry vymezeny akce, u kterlich musí blit
obci p edložena zpráva o zajištěnípodmínek požární bezpečnosti nejméně 5
pracowrích dní p ed zahájením p ípravn ch prací v p edpokládaném místě konání
akce.
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t2)

Jedná se o akce:

aJ

b)

shromažd'ování osob podle zákona č. B4/I990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších p edpisri, které zahrnují i pouličnípr vody a manifestace.

jiná shromáždění osob nesloužícík čelu uvedenému pod písm. a), včetně
kulturních a sportovních akcí po ádan ch i mimo prostory k těmto ričel m
určenym, pokud p edpokládany počet z častněn ch osob p esahuie ve
vnit ním shromažďovacím prostoru 2a0 osob a více, ve vnějším
shromažďovacím prostoru 300 osob a více, a v p ípadě akcí na ve ejném
prostranství i mimo ně pod šiq m nebem 900 osob a více.
Čtánek +

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro po ádání opakovan ch akcí

tl]
t2)

V p ípadě po ádání akcí opakovaně na tomtéžmístě za shodnlfch podmínek lze
stanovit zptlsob zajištění podmínek požárníbezpečnosti pro určen;i počet akcí

jednotně, a to nejdéle na období kalendá ního roku.
P i každéjednotlivé akci musí b t organizátorem provedena kontrola stanovenl ch
podmínek požární bezpečnosti, včetně odstranění zjištěn ch závad.

Společná,

Článek 5

p echodná azávérečnáustanovení

U akcí, které budou mít charakter akce uvedené včlánku 3, této vyhlášky je organizátor
akce povinen p edložit obci podle druhu a místa konání akce písemnou ,,Zprávu
o zajištění podmínek požární bezpečnosti" nejméně 5 pracovních dní p ed zahájením
p ípravn;ich prací v p edpokládaném místě konání akce.

článek o
Účinnost
Tato vyhláška nab rvá ričinnosti patnáclim dnem po dni vyhlášení.

Bc. Michaela Požárová
místostarostka obce

Mgr. Vítězslav Rous
starosta obce

Vyvěšeno na ri ední desce dne: 23. 6.2,020
Sejmuto z ri ední desky dne: t0.7.2020
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