Město Horní Bříza
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se účastní větší počet osob
Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém zasedání dne 12.12.2011 usnesením č. 72/2011 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. e) bod 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví podmínky požární bezpečnosti a
povinnosti právnických osob, podnikajících i nepodnikajících fyzických osob, občanských sdružení
a jiných zájmových organizací pořádajících akce (dále jen „organizátor“), kterých se účastní větší
počet osob.
2. Vyhláška dále stanoví další úkoly osob pověřených řízením požární ochrany ve městě a Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Horní Bříza (dále jen „jednotka SDH“) při plnění podmínek
požární bezpečnosti stanovených tímto předpisem.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Za vnitřní shromažďovací prostor, se považuje prostor, který je po obvodě a shora vymezený
stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují i konstrukce přemístitelné
(posuvná stěna nebo střecha, apod.) anebo konstrukce krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové,
1)
kontejnerové, buňkové apod.) .
2. Za venkovní shromažďovací prostor, se považuje prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo
shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní
stěnou, oplocením, přenosnými zábranami, apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím
1)
(např. vodní plocha, svah, skála) a také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném
prostranství (např. dvory) a prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.
3. Za akce, kterých se zúčastní větší počet osob, se považují zejména zábavy, plesy, veřejná
shromáždění, setkání občanů, soutěžní a herní setkání, divadelní, filmová představení a jiné
podobné kulturní, společenské, vzdělávací, prodejní nebo zájmové akce (dále jen „akce“):
a) ve vnitřních shromažďovacích prostorech, které jsou určeny pro 200 a více osob, pokud není
dokumentací ověřenou stavebním úřadem stanoveno jinak,
b) ve venkovních shromažďovacích prostorech, které jsou určeny pro 300 a více osob, pokud
není dokumentací ověřenou stavebním úřadem stanoveno jinak,

1)

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory

c) v prostorech na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 a
více osob,
d) stánkový prodej většího rozsahu (trhy, jarmarky, poutě, burzy apod.),
e) další akce určené městem, Plzeňským krajem, Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje nebo jiným správním orgánem.

Čl. 3
Základní povinnosti organizátora akce a podmínky požární bezpečnosti
1. Organizátor akce je povinen:
a) k pořádání akce lze využívat pouze prostor nebo stavbu, které jsou k tomuto účelu určeny
2)
v souladu se zvláštním právním předpisem , anebo veřejné prostranství a prostor pod širým
2)
nebem v souladu se zvláštním právním předpisem , přičemž nesmí být překročen maximální
počet osob prokazatelně stanovený dokumentací ověřenou stavebním úřadem,
b) k pořádání akcí čl. 2 odst. 3, písm. a) a b) této vyhlášky v případě, že pro objekt není
v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se
mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení
rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle písm. e) zpracování identifikační karty
prostoru (stavby) dle Příloha č. 1,
c) při akcích podle čl. 2 odst. 3, písm. c) této vyhlášky organizátor akce oznámí Městskému
úřadu Horní Bříza předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit
prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární
bezpečnost v souladu s touto vyhláškou,
d) v případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná,
kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven
3)
smlouvou ,
e) prokazatelně stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární bezpečnosti, včetně povinností a
způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce
a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním
4)
předpisem ,
f) v případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před
každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek
požární bezpečnosti podle písm. j) včetně odstranění zjištěných závad,
g) zřídit preventivní požární hlídku (dále jen "požární hlídka") a pokud to vyžaduje povaha akce
(např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet
požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li
organizátorem akce nepodnikající fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární
bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba
prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů starších 18 let,
h) organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby
5)

činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu ,

byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být
stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly
stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě; (některé podrobnosti k činnostem požárních
hlídek jsou uvedeny v příloze 1 tohoto nařízení),
2)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4)
§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)
5)
§ 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
§ 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)
3)



i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu
požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh
akce k zajištění neodkladného předávání informací,
seznámit odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k
zabezpečení požární bezpečnosti
 účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení,
upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
 osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
 účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob
zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen „účinkující“),
zajistit kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci – před zahájením
(včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce,
v případě, že
 byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly
odstraněny – organizátor akci nezahájí,
 v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a
k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popřípadě
ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by
v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněn únik, záchrana osob nebo
majetku,
zajistit vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce zejména:
 vymezením prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární
ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru;
musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní
požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají
sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,
 umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak,
aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení
přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany,
které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,
6)
 rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a
dobře přístupných místech,
pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů
organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti
při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na
akci,
při stanovení požadavků požární bezpečnosti provizorií, tj. dočasných staveb, sloužících ke
krátkodobým (jednorázovým, sezónním apod.) akcím výstavního, prodejního, zábavního
7)
apod. charakteru, se tyto shromažďovací prostory posuzují dle normativních požadavků ;
8)
tímto není dotčen zvláštní předpis ,
předložit Městskému úřadu Horní Bříza zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti;
zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v
předpokládaném místě jejího konání; v případě, že místo konání akce přesahuje katastrální
9)
území města, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu .

2. Další podmínky požární bezpečnosti při stánkovém prodeji

6)

§ 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci)
7)
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
8)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 8 Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami

a) při stánkovém prodeji musí být zajištěno uspořádání stánků tak, aby byl zajištěn účinný zásah
jednotek požární ochrany v prostoru akce; zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah
jednotek požární ochrany pro okolní objekty,
b) aby byla zajištěna evakuace osob; umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob
z okolních objektů,
c) provozovatelé stánků mají povinnost se seznámit s obsahem této vyhlášky v dostatečném
předstihu, aby mohli provést nezbytná opatření k přemístění stánků,
d) při používání stlačených technických plynů (např. CO2, propan-butanu, helia) musí být
zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny a to především ochranou proti tepelnému namáhání
(sluneční záření a sálání od tepelných zdrojů, otevřený oheň apod.); povrchová teplota lahví
nesmí překročit 50°C; této teplotě orientačně odpovídá delší dotyk holou rukou na povrchu
lahve,
e) stanoviště, kde se používají lahve s technickými plyny (mimo oxid uhličitý a netečné plyny)
musí být k dispozici hasicí přístroj s nejmenší náplní 2 kg CO2.
3. Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů při akcích dle čl. 2 této vyhlášky
musí být tyto činnosti prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost dle zvláštních
předpis. Pořadatel musí zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí žhavých
částic do okolí.
4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením
tato skutečnost oznámena na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje v Plzni, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji
10)
v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat .
5. Používání pyrotechnických efektů při akcích v uzavřených prostorách je zakázáno.
6. Plnění balónků, nádob nebo obdobných předmětů technickými plyny, které ve směsi se vzduchem
tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen, propan-butan, zemní plyn apod.) je
zakázáno.
7. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může povolit starosta města výjimku z odst. 6, ve které určí
11)
další podmínky požární bezpečnosti při akci .

Čl. 4
Preventivní požární hlídka
1. Pořadatel akce odpovídá za označení preventivní požární hlídky (dále jen „PPH“). Velitel a
členové PPH musí být zřetelně označeni (např. štítkem, rukávovou páskou, červenou stuhou,
vestou apod.) s čitelným nápisem „Požární hlídka“.
2. Pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové PPH nebyli pověřeni činnostmi, které by jim
bránily vykonávat jejich úkoly preventivní požární hlídky.
12)

3. Velitel a členové PPH jsou povinni podrobit se odborné přípravě podle zvláštních předpisů .
4. Zřízení PPH:
10

) § 4 odst. 4 Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
Např. § 4 Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
§24 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)
11)
12)

a) preventivní požární hlídku při akcích, kterých se účastní větší počet osob, pořádaných
městem, zajišťují na základě požadavku města členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Horní Bříza (dále jen jednotka SDH),
b) nemůže-li pořadatel zajistit preventivní požární hlídku, je povinen požádat jednotku SDH o
výpomoc při zajištění požární ochrany,
c) starosta města na návrh velitele jednotky SDH města nebo preventista PO města může nařídit
13)
při jakékoliv akci podle čl. 1 náhradu PPH požární asistenční službu ,
d) při rozhodování dle bodu c) nesmí pověřený zástupce města, preventista PO města nebo
velitel jednotky SDH využít celou jednotku SDH není-li s Krajským operačním a informačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje zajištěna náhrada za využitou
techniku při asistenci.
5. Povinnosti preventivní požární hlídky:
a) velitel preventivní požární hlídky je povinen:
 před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit
pořadatele se zjištěnými závadami; závažné nedostatky je nutné odstranit na místě (viz.
Příloha č. 3),
 během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů preventivní požární hlídky,
 plnit další úkoly preventivní požární hlídky,
b) členové preventivní požární hlídky jsou povinni:
 zúčastnit se odborné přípravy (seznámení se s požární bezpečností akce) před zahájením
akce - netýká se požární asistence zajištěné členy jednotky SDH a osobami odborně
14)
způsobilými podle zvláštního předpisu ,
 seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude akce konat,
 seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se
způsobem a místy evakuace osob, s dokumentací požární ochrany je-li zpracována, s
umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu, vody a s místem hlavního
vypínače elektrické energie,
 v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, v prvé řadě zamezit
vzniku paniky, vyhlásit požární poplach v místě akce,
 bezodkladně přivolat pomoc jednotky PO,
 není-li jednotka na místě, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s velitelem zásahu
zasahující jednotky PO udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a
k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie,
 průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli
zajistit okamžité odstranění zjištěných závad.
6. Velitel ani členové PPH nesmí během akce
a) vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů,
b) vykonávat činnost PPH pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
7. Při zjištěných závažných závad při obhlídce místa konání akce se provádí zápis, který musí
obsahovat zjištěné údaje, datum a podpis velitele PPH a zástupce pořadatele. Jedná-li se o akce
v objektu, který je ve vlastnictví jiného majitele než pořadatele, obsahuje tento zápis navíc podpis
zástupce majitele objektu a vyhotovuje se dvakrát. Zápis se bez zbytečných průtahů doručí na
městský úřad pro stanovení dalších opatření.

13)
14)

např. „pálení čarodějnic“, bojové ukázky klubů vojenské historie, akce s použitím pyrotechnických efektů apod.
§ 72 zákona č. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Požární asistenční služba
1. V případech uvedených v Příloze č. 3 této vyhlášky je pořadatel povinen zajistit požární asistenční
službu.
2. Vybavení a početní stav členů požární asistenční služby určí starosta města podle návrhu velitele
jednotky SDH s ohledem na zajištění požární bezpečnosti města.
3. Odborná způsobilost členů požární asistenční služby
a) velitel požární asistenční služby musí být odborně způsobilý pro výkon funkce velitele
15)
družstva jednotky SDH kategorie JPO III podle zvláštních předpisů ,
b) členové požární asistenční služby musí být odborně a zdravotně způsobilí pro výkon služby
155)
v jednotce SDH podle zvláštních předpisů .
4. Pokud požární asistenční hlídku nevykonávají členové jednotky SDH Horní Bříza, je pořadatel
povinen oznámit prostřednictvím městského úřadu nejpozději do 7 dnů před akcí veliteli jednotky
SDH Horní Bříza způsob zajištění požární asistenční služby, včetně doložení technického a
personálního zajištění.
5. Velitel požární asistenční služby a její členové mohou plnit současně povinnosti PPH.
6. Členové požární asistenční služby musí být schopni účinně zasáhnout do pěti minut od zjištění
požáru nebo jiné nebezpečné události.
7. Velitel požární asistenční služby je povinen informovat jednotku SDH města Horní Bříza a to buď
přímo nebo prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje v Plzni při každém zjištěném požáru nebo jiné nebezpečné
události.
Čl. 6
Povinnosti účastníků akce
16)

1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně ,
této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany,
požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.
2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látky nebo předměty, které by mohly
být použity jako zápalné prostředky (např. zápalné lahve).
3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho
důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si
17)
musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru .

Čl. 7
Sankce
Porušení a jednání proti této vyhlášce bude posuzováno jako přestupek podle zákona o požární
18)
ochraně, nepůjde-li o trestný čin .
15)

§ 32 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
17)
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
18)
§ 78 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
16)

Příloha č. 1
Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce
Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu
osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci
stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty
prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:
- velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace
včetně určených únikových komunikací a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,
- počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k
zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
- rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost
venkovních hydrantů,
- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení
včetně přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.
Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem
musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

Příloha č. 2
Podrobnosti k provádění kontrol požární bezpečnosti
Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí
1. Před zahájením akce
a) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou [§ 5, 6 a 11 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 vyhlášky č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů]; jedná se zejména o pravidelné
kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek,
jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární
ochraně,
b) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. kontrola
stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, kontrola stavu únikových
cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů,
úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními
tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
2. V průběhu akce
a) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce
a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární
ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před
únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování
nebo odtah vozidla),
b) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku
požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v
případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku,
organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby
nenastalo nebezpečí z prodlení.
3. Po ukončení akce
a) provede kontrolu, zda se v daném prostoru nenachází nepovolané osoby,
b) ověří, že v daném prostoru nenastala situace, která by mohla vyvolat bezprostřední nebezpečí
vzniku požáru.
Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení
akce

Příloha č. 3
Stanovení akcí pořádaných na místě veřejně přístupném, při kterých je nutné zajistit požární
asistenční službu
Motoristické závody silniční i mimo silnici, včetně tréninků a zkušebních jízd, bez ohledu na počet
zúčastněných osob.
Akce s použitím otevřeného ohně nebo pyrotechnických efektů včetně zkoušek, bez ohledu na počet
zúčastněných osob.

