
 
MĚSTO  PŘEROV 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, 
 
 

KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ 
POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH,                                

KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB 
 

 
 

     Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003 v souladu s § 10 písm. a) a § 84 
odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, § 29, odst.1, písm. o), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti  na § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen vyhláška): 

 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
 
(1) Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob (dále jen akce) a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání 
akcí. 
 
(2) Místem konání akce se rozumí: 
 
a) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování 

většího počtu osob,1)  
 
b) vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora  vymezený 

stavebními  konstrukcemi,  přičemž   se  za stavební  konstrukce  považují  také  
konstrukce přemístitelné (posuvná  stěna či  střecha apod.)  nebo krátkodobé,  popřípadě 
dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),2)  

 
___________________________________________________________________________ 
1) Viz. např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb.,  o obecných technických                             
požadavcích na výstavbu,    ČSN 73 0831. 
2) Viz.ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.  
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c)   venkovním   shromažďovacím  prostorem   -  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 (svah, skála,  vodní plocha); také prostor v uzavřeném  nebo  
polouzavřeném   volném  prostranství  (dvory apod.),2) prostor na veřejném prostranství         
i mimo něj pod širým nebem.3),4)  

 
 
 

Článek 2 
Vymezení druhu akcí 

 
 
  Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí společenská, kulturní, zábavní, sportovní, 
politická, náboženská, obchodní nebo jiná podobná akce  /např. cirkusová představení, 
mítinky, trhy atd./  3),5) :  
 
a) která probíhá ve vnitřním shromažďovacím prostoru s předpokládanou účastí nejméně 

200 osob, přičemž na 1 osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,  
 
b) která probíhá ve venkovním shromažďovacím  prostoru  s předpokládanou účastí 300  

osob    a více, 
 
c) která probíhá na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem 6) s předpokládanou 

účastí  900 osob a více. 
 
 
 

Článek 3 
Stanovení podmínek požární bezpečnosti 

 
 

(1) Každý, kdo pořádá akci  (dále jen pořadatel), je povinen: 
 
a) prokazatelně stanovit  rozsah a  způsob zabezpečení  požární ochrany,  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 předpisem, 7).  

___________________________________________________________________________ 
3) Viz. např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 
4) Viz. např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
5) Viz. § 29  odst. 1  písm. o) bod 2 zákona  č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve  znění pozdějších předpisů, 
     § 9 nařízení  vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně. 
6) Viz. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších                                    
předpisů. 
7) Viz. § 15  vyhlášky č.246/2001  Sb., o  stanovení podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního                                          
požárního dozoru  (vyhláška  o požární prevenci)  
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b) ustanovit preventivní požární hlídku (dále jen PPH),  
 
c) při akcích  pořádaných na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem podle 

zvláštních zákonů 3),4)  pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce  stanovené 
touto obecně závaznou vyhláškou pro PPH,  zabezpečí prostřednictvím  potřebného počtu 
způsobilých pořadatelů, 8) 

 
d) při akcích,  jejichž součástí  bude provádění  některých činností,  které  by  mohly  

představovat  zvláštní  rizika (např. pyrotechnické   efekty,   ohňostroje,   plnění   balónků   
plynem, elektrozařízení  ve   stáncích)  musí  být   dodržovány  požadavky zvláštních  
právních předpisů 9);  plnění balónků  plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou  
nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno,  

  
e) je-li  součástí akce konání ohňostroje,  musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím 

zahájením  tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného 
hasičského záchranného sboru kraje 10), který může stanovit další podmínky pro tuto 
činnost nebo ji       v odůvodněných  případech  (např.  v době  zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru) zakázat, 

 
f) zajistit odpovídající  podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména, aby činnost              

v požární  hlídce  vykonávaly   pouze  osoby,  které absolvovaly odbornou přípravu.11) 
 
 
(2) PPH  je zpravidla složená z velitele a dvou členů. Pokud to vyžaduje povaha akce         
(např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob) je nutné ustanovit větší 
počet PPH. Složení PPH z nižšího počtu osob nebo z jedné osoby je možné pouze v 
případech, kdy veškeré povinnosti určené PPH mohou být zajištěny tímto sníženým počtem 
osob zařazených do PPH. 

 
 
 

Článek 4 
Preventivní požární hlídka je povinna 

 
a) seznámit se s charakterem místa konání  podle článku l odst. 2, 
b) seznámit se s charakterem akce podle článku 2, 
c) v průběhu akce zajistit viditelné označení každého člena PPH,  
d) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně,  
 
___________________________________________________________________________ 
8)   Viz.§ 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění   pozdějších předpisů 
9)   Viz. např. vyhláška Českého báňského  úřadu  č. 174/1992  Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení                                 
s nimi.  
10) Viz. Zákon  č. 238/2000  Sb.,  o  Hasičském záchranném  sboru České republiky a o změně některých                                       
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
11) Viz. §  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 bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru                                      
(vyhláška o požární prevenci) 
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e) provést kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu, 
f) prověřit použitelnost a dostupnost prostředků pro požární zásah, 
g) prověřit přístupnost únikových východů a volnost únikových cest, 
h) prověřit možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, 
i) zjištěné skutečnosti zapsat do požární knihy objektu, nebo jiného určeného dokumentu, 
j) v případě vzniku požáru provést nezbytná opatření k záchraně ohrožených osob, 
k) přivolat jednotku požární ochrany, 
l) zúčastnit se likvidace požáru, 
m) po skončení akce provést prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku 

požáru. 
 
 
 

Článek 5 
Ohlašovací povinnost 

 
 
Pořadatel je povinen: 
 
a) písemně podat zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti s uvedením místa konání    

akce a předpokládaného počtu zúčastněných osob na Městský úřad Přerov ve lhůtě          
do 14 dnů před zahájením akce,  
 

b) v případě pořádání  akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze podat                  
zprávu o  zajištění podmínek požární ochrany pro určený počet akcí společně.  

 
 
 

Článek 6 
Zákaz činnosti 

 
 
     Město Přerov může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno 
zabezpečení požární ochrany stanovené předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou. 
 

 
 

Článek 7 
Sankce  

 
 

     Poruší-li  pořadatel  akce podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu  být  uložena  
pokuta 12),13).  
___________________________________________________________________________ 
12) Viz. §  58 zákona č. 128/2000  Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů. 
13) Viz. § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
 
 
(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení obecně závazných právních předpisů na úseku 
požární ochrany 14). 
 
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení.             
 
 
 
 
 
 
 
        Jindřich  Valouch                                                                         Mgr. Zdeněk Boháč 
           starosta města                                                                             místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno :   6. 3. 2003 
Sejmuto   : 26. 3. 2003  
Účinnost  : 21. 3. 2003 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
14) Viz.zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády  č. 172/2001 
Sb.,                                                                                                                                                                                                          
k provedení  zákona o požární ochraně, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.,o stanovení podmínek požární                             
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení Olomouckého kraje č.1/2002, kterým se  stanoví                             
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
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