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KšELY

obecně závazná vyh|áška č. 01/2aL4
o zabezpečenípožárníochrany při akcích, ktených se

zúčastnívětšípočet osob.

obecnízastupite|stvo obce Kšely se na svém zasedání dne 29.01.20]"4 usnesením č. .,..:+,.,.,'
v sou|adu s ust' s10 písm. d}, $ 84 odst. 2 písm. h} zákona č. L?8/2aao Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, s ust. 9 29 odst' 1} písm. o), bod 2 zákona č.133/1.985 Sb', o poŽární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a s ust. $ 15 nařízení v|ády Ča t. ts/z001 sb.,
k provedení zákona o požárníochraně, usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o
zabezpečenípožárníochrany při akcích, ktených se zúčastnívětšípočet osob'

Č|'1
ÚčeIem této vyhlášky je zabezpečeníprotipožární ochrany v době shromaždbvánívětšího

počtu osob při akcích konaných na územíobce Kše|y.

Čl. 2
Tato vyhláška je závazná pro konání sportovních, ku|turních

a

jiných obdobných

společenských akcí

Č|. 3
Většímpočtern osob zúčastněnýchna akcích v obci Kše|y se rozumí 50 a více osob.

čl' 4
K pořádání akcí využíttakové objekty, které by|y k

tomuto úče|ukolaudovány, přičemžnesmí

být překročen počet osob pro které byly dimenzovány.

Č|.5
Pořadatetje povinen zabezpečit ochranu a bezpečnost osob a majetku z h|ediska požární
ochrany s ohledem na druh pořádané akce, včetně stanovení da|šíchpreventivních požárních
opatření"

Č|. 6
Pořadatel je povinen zabezpečit konání akce řádně a prokazateIně proško|enou poŽární
h|ídkou {dále jen PH}, jejíŽ členovésp|ňují podmínky ve smys|u ust. $ 24 vyhlášky MV ČRč.

246/zao1Sb., o stanovení podmínek požárníbezpečnosti a ýkonu státního poŽárního
dozoru {vyhláška o požárníprevenci}, přičemŽ PH musíbrit s|ožena z velite|e a nejméně
dalších2 členů.

Čl. 7
ČIenovéPH jsou povinni dohlíŽet na dodržování stanovených preventivních opatření a
v případě jejich porušení musízasáhnout' Dále musí byt členovéPH připraveni v případě
vzniku poŽáru a v rámci možnostizajistit bezpečnou evakuaci osob, zamezenípaniky, musí
znát způsoby ov|ádání požárně technických zaYizení, způsob ovládání hasicích přístrojů a
požárníchhydrantů a být připraveni k součinnosti s jednotkamí Po.

čl. 8
Pyrotech*ické a obdobné efekty |ze používat jen za přítomnosti odborně způsobi|é osoby a
za dodrženíbezpečnéochrany osob a majetku'

Č|.9
Na dodržování povinnosti vyp|ývajících z této vyh|ášky doh|ížíosoba zodpovědná za požární
ochranu v obci, popř. pověřený zástupce obce. Tyto osoby mají právo vyžadovat součinnost
s osobami pověřenýmiorganizováním či vedením přís|ušnéakce'

Č|. 10
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po jejím vyhlášení'
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