
OBEC ROŽNOV 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 

Zastupitelstvo obce Rožnov se na svém zasedání dne 22.3. 2011 podle § 29 odst. 1 písm. 

o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o požární ochraně“) a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat obecně závaznou 

vyhlášku, kterou se stanoví 

 

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastní větší počet osob 
 

Článek 1 

Účel 

Účelem této vyhlášky je vymezit druhy akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a stanovit 

podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí.  

Článek 2 

Vymezení druhů akcí 

Za akci s větším počtem osob se  považuje taková akce,  které se zúčastní 100 a více osob. 

 

Článek 3 

Stanovení podmínek požární bezpečnosti                 

1. Každý, kdo pořádá akci dle článku 2, je povinen její konání ohlásit Obecnímu úřadu 

Rožnov ve lhůtě nejpozději 15 dní před konáním akce. 

2. Pořadatel akce dle čl. 2 je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen „PPH“). Počet 

členů v PPH musí být dostatečný dle druhu akce. Pořadatel odpovídá za plnění povinností 

stanovených PPH v článku 4 této vyhlášky. 

 



 

Článek 4 

Povinnosti preventivní požární hlídky                 

1. PPH je povinna: 

a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně, 

b) v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 

c) přivolat jednotku požární ochrany, 

d) zúčastnit se likvidace požáru. 

2. Členové PPH jsou povinni před zahájením akce: 

a) seznámit se s charakterem akce, 

b) seznámit se s charakterem objektu, 

c) provést kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu, 

d) prověřit použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah, 

e) provést kontrolu přístupnosti únikových východů a volnosti únikových cest, 

f) prověřit možnosti vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, 

g) zapsat zjištěné skutečnosti do požární knihy objektu. 

3. PPH během akce a po jejím skončení: 

a) provádí požární dohled a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti, 

b) sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení požární ochrany, 

c) po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke 

vzniku požáru, 

d) členové PPH odcházejí z objektu jako poslední. 

4. Další povinnosti členů PPH: 

a) v průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen, 



b) členové PPH se během akcí chovají důstojně a nesmí používat alkoholické nápoje, 

c) členové PPH se podrobí poučení pro výkon činnosti před zahájením akce. Poučení  

provede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany, 

d) u členů PPH, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této hlídce, se provede odborná 

příprava 1x ročně. 

5. Pokud je členem PPH osoba, která je členem občanského sdružení působícího na úseku 

požární ochrany, je vhodné činnost PPH vykonávat ve vycházkovém stejnokroji. 

6. Pořadatelé akcí mohou při plnění výše uvedených povinností spolupracovat s jednotkou 

sboru dobrovolných hasičů obce.  

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou není dotčena povinnost pořadatele zabezpečovat další 

požadavky požární ochrany dle § 2 a § 5 a násl. zákona o požární ochraně a dle dalších 

právních předpisů. 

Článek 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

……………………       ………………. 

Zbyněk Procházka          Jan Pišta  

     starosta                    místostarosta 

 

 

Vyvěšeno dne: 23. 3. 2011  

Sejmuto dne: 


