
Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, 
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 

zúčastní větší počet osob 

  

Zastupitelstvo města Čelákovic se dne 24.9.2003 usneslo vydat na základě § 10 pís. 
d) a §84 odst. 2 pís.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, k provedení § 29 odst. l pís. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), v návaznosti na 
nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., tuto obecně 
závaznou vyhlášku : 

  

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro 
zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, 
obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se 
zúčastní větší počet osob (dále jen akce). 

2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá 
právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, 
včetně sdružení občanů, kteří pořádají akci na území města (dále jen organizátor 
akce). 

  

Čl. 2 

Účel 

Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob, a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání 
těchto akcí. 

  

Čl. 3 

Členění akcí podle místa konání 

Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou akci, které se zúčastní 200 a více osob. 



1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru - tato vyhláška se týká dle §51 zák. 

č.137/1998 Sb. těchto staveb: 

a) stavby alespoň s jedním prostorem, určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, 

v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 

b) stavby pro obchod s celkovou prodejní plochou větší než 2000 m2 

c) stavby ubytovací (mimo bytových a rodinných domů) 

2) Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru: 

a) prostor, který je neuzavřený shora, vytvořený nebo vymezený staveb. konstrukcemi 

( např.tribunou, pódiem, oplocením apod.) 

b) prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství ( např. dvory) 

c) veřejné prostranství – prostory přístupné každému bez omezení (náměstí, ulice, 

pozemní komunikace (s vyjímkou neveřejných účelových komunikací). 

 Čl. 4 

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce 

Organizátor akce s větším počtem osob je povinen : 

1) ohlásit akci na MěÚ Čelákovice ve lhůtě 14 dní před jejím konáním 

2) ustanovit v souladu s § 13 zákona o PO Preventivní požární hlídku 

(dále jen PPH) v počtu 1 až 3 osob - podle druhu akce. 

3) zabezpečit v potřebném množství věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení, 

se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a tyto udržovat v provozu- 

schopném stavu 

4) vytvářet podmínky pro účinné hašení požáru a pro záchranné práce, zejména 
udržováním 

volných příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, volných 

únikových cest a nouzových východů, přístupů k rozvodným zařízením elektrické 



energie, uzávěrům vody, plynu, ústředního topení a věcným prostředkům PO 

(hasicím přístrojům, vodním hydrantům apod.) 

5) označit požárně nebezpečná místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, 

zákazy a pokyny, vztahujícími se požární ochraně, včetně míst, na kterých se nacházejí věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (hasící přístroje, hydranty, 
požární signalizace apod.) 

6) zajišťovat pravidelnou kontrolu prostřednictvím odborně způsobilé osoby, preventisty nebo 
preventivní požární hlídky, dodržování předpisů PO 

7) bezodkladně oznámit každý požár příslušnému operačnímu středisku v prostorách, které 
vlastní nebo užívá 

8) za účelem spalování hořlavých látek na volném prostranství je povinnost stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru, tuto činnost předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru 
kraje, který stanovená opatření schválí, doplní nebo činnost zakáže 

9) stanovit organizaci a zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí, 
prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti při 
provozované činnosti 

10) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob 
pověřených obsluhou, kontrolou , údržbou a opravami zařízení a zabezpečit provádění prací 
s možností vzniku požáru osobami s příslušnou kvalifikací 

11) 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 práv. předpisů1. 
Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. 
vodík, acetylén) je zakázáno. 

12) je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím 
zahájením tato skutečnost oznámena na operačním středisku územně příslušného hasičského 
záchranného sboru kraje2, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo je 
v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. 

  

 

1 Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení se nimi. 

2 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 

Čl. 5 

Preventivní požární hlídky 



1) Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně. V případě vzniku požáru provést nezbytná 

opatření k záchraně osob (bránit vzniku paniky, uvolnit všechny únikové východ, snažit se požár uhasit v zárodku) , přivolat jednotku 

požární ochrany a následně se účastnit likvidace požáru. 

2) PPH hodinu před zahájením akce provede prohlídku, seznámí se s charakterem objektu a provede kontrolu požárně bezpečnostních 

zařízení objektu. Dále provede prověrku použitelnosti a dostupnosti prostředků pro zásah a přístupnost k únikovým východům a volnost 

únikových cest. Prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci. Zjištěné skutečnosti zapíše do služební knihy objektu a 

závady oznámí pořadateli. 

3) V průběhu akce se PPH zaměří na provádění požárního dohledu a kontroly dodržování zásad požární bezpečnosti při akci (např. kouření 

na vyhrazených místech, zásady používání topidel při stánkovém prodeji, nepoužívání otevřeného ohně v místnosti při společenské akci, 

přítomnost hořlavých kapalin, pyrotechnických výrobků apod. v kontrolovaném prostoru). 

Je-li nutné používat pyrotechnických efektů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zvláštního režimu. PPH kontroluje stav a dostupnost 

prostředků a zařízení PO. 

4) Po ukončení akce PPH provede prohlídku všech míst v objektu nebo v prostoru, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru, a o provedené 

prohlídce provede zápis do knihy služeb PPH. 

5) Povinnosti člena PPH: 

a) při výkonu činnosti musí být viditelně označen 

b) pokud PPH vykonávají členové Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, vykonávají tuto službu ve vycházkovém stejnokroji 

c) během akce se chovají důstojně a nepožívají alkoholických nápojů 

d) musí být poučeni pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede odborně způsobilá osoba nebo technik PO 

e) u členů PPH, kteří jsou opakovaně určováni pro výkon v této hlídce, se provede proškolení 1x ročně 

  

Čl. 6 

Sankce 

Poruší-li organizátor akce povinnosti stanovené touho vyhláškou, může mu být uložena sankce podle zákona3. 

  

 

3 např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

  

Čl. 7 

Účinnost 



Tato vyhláška byla schválena usnesením ZM dne 24.9.2003 a nabývá účinnosti 1.11.2003. 

  

v Čelákovicích dne 25.9.2003 

  

  

  

  

..................................                                               ................................................. 

        místostarosta                                                                      starosta 

 


