OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE Vrážné
č. 3 / 2008
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob
Zastupitelstvo obce Vrážné vydává podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO) dne 27.11.2008 tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tyto podmínky upravují organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany, při
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, v obci Vrážné (dále jen
obec),
a) akce s počtem osob 200 a více na volném prostranství
b) akce s počtem osob 100 a více ve stavebním objektu / Obecní úřad Vrážné/
Čl. 2
Povinnosti pořadatele akce
a) zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a nejméně jednoho člena
(počet se zvyšuje úměrně s rozsahem akce a nárokům na požární bezpečnost) požární hlídka se zřizuje z osob, které mají k této činnosti potřebnou odbornou
přípravu dle §24 vyhl.č.246/2001 Sb. Odbornou přípravu požární hlídky provádí
před započetím její činnosti a pak nejméně jednou za rok odborně způsobilá
osoba nebo technik požární ochrany s platným osvědčením vydaným
Ministerstvem vnitra.
b) uskutečňovat akci pouze v objektech a na místech splňujících požadavky na
bezpečnou evakuaci a příjezd jednotek PO
c)udržovat evakuační cesty a příjezdové komunikace k objektům trvale volné
(včetně dostatečného prostoru pro hasební zásah)
d) uspořádat stánky tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný prostor k
zabránění přenosu požárů
e) zajistit trvalé označení členů požární hlídky na levém záloktí červenou
rukávovou páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA". Pokud požární hlídku vykonává
člen sboru dobrovolných hasičů, může při výkonu funkce člena požární hlídky
použít stejnokroj.

Čl. 3
Povinnosti požární hlídky
a) zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce zaměřené na seznámení s
charakterem akce, způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivoláním pomoci,
provedením evakuace, s umístěním a použitím hasebních prostředků, s
umístěním uzávěrů vody, plynu a hl. vypínače el. energie
b) vznikne-li požár, zabezpečit záchranu osob, vyhlásit požární poplach, přivolat
jednotku PO a dále s ní spolupracovat
c)udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním
uzávěrům vody a k hl. vypínači el. energie
d) členové požární hlídky nesmějí při výkonu funkce požívat alkohol ani jiné látky
ovlivňující vnímání a akceschopnost, nesmějí být pověřováni jinými úkoly a ani
sami nesmějí vykonávat jiné činnosti, které nesouvisejí s výkonem funkce člena
požární hlídky.

Čl.4
Závěrečná ustanovení
1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako správní delikt nebo přestupek podle ustanovení §76 a §78
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce
27.11.2008.
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