
 MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

 

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 

 města Bakov nad Jizerou,  
kterou se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích  

s účastí většího počtu osob ve městě Bakov nad Jizerou 
 
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo dne 21.června 2004 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d), 
35 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 29 odst. 1 písm. o) zák. č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Účelem této vyhlášky je stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) a ochrany životů, 
zdraví a majetku obyvatel města Bakov nad Jizerou a jeho místních částí (dále jen obec) při konání akcí, 
kterých se účastní větší počet osob.  

 
Za plnění podmínek k zabezpečení PO při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická 
osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, která pořádá akci na území města Bakova nad Jizerou; též 
svolavatel (dále jen „organizátor akce“). 
 
 

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

a) stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob 
zabezpečení PO před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení, 

b) ukončení akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek 
stanovených smlouvou,  

c) shromažďovací prostor – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob. 
 
 

Čl. 3 
Členění akcí podle místa konání a počtu osob 

 
a) vnitřní shromažďovací prostor  

– 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.), 

– prostor, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor 
určen (tj. dolní i horní hranice), 

– prostor, u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu 
osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob 
a více, nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které 
se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak za tento počet ručí jeho vlastník (dále uplatňuje 
postup dle odst. 2 zákona o požární ochraně), 

 
b) venkovní shromažďovací prostor  

- 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.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod 
širým nebem, 



 

- prostor, určený k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem (zák. č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), 

- u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen,  
- u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které 

se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více, 
nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se 
mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník.  

 
 

 Čl. 4 
Podmínky požární bezpečnosti  

Organizátor akce 
a) k pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen, přičemž nesmí 

být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený dle čl. 3 písm. a) a b). V případě, že pro 
objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se 
mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a 
způsobu zabezpečení PO zpracování identifikační karty prostoru (stavby ) v rozsahu podle přílohy č. 2, 

b) prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení PO, včetně povinností a způsobů plnění úkolů všech 
osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, 

c) v případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob 
zabezpečení PO jednotně. Před každou jednotlivou akcí organizátor provede kontrolu dodržování 
stanovených podmínek požární bezpečnosti, včetně odstranění zjištěných závad, 

d) zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen požární hlídka), pokud to vyžaduje povaha akce, zřizuje větší 
počet požárních hlídek (dle 246/2001Sb., § 24), 

e) seznámí účastníky akce odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními 
k zabezpečení PO, např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek, 

f) zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a při 
ukončení akce, 

g) v případě zjištění závažných nedostatků, které by vedly k bezprostřednímu nebezpečí vzniku požáru, 
anebo by znemožnily únik účastníků v případě požáru, akci ihned ukončí. V případě, že se nedostatky 
projeví před zahájením akce, akci nezahájí, 

h) určí prostory pro kuřáky vymezí nástupní prostor pro příjezd složek integrovaného záchranného systému. 
Tento prostor zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení životů, zdraví a majetku účastníků akce při příjezdu 
těchto jednotek a současně aby účastníci akce neblokovali jejich činnost. 

 
Účinkující a účastníci akce jsou povinni 
a) dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o PO, 
b) dodržovat nařízení a pokyny organizátora akce vztahujících se k zabezpečení PO, 
c) dodržovat pokyny požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, 
d) dodržet zákaz přinášení nebo použití látek nebo předmětů, který by mohly být použity jako zápalný 

prostředek (zápalná láhev apod.), 
e) dodržovat zákaz manipulace s prostředkem, který by mohl způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení 

života, zdraví a majetku. 
 

 
Čl. 5 

Akce při použití otevřeného ohně 
Akce, při nichž budou využívány pyrotechnické efekty, používán otevřený oheň nebo prováděny jiné činnosti 
s možným zdrojem zapálení, při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru . 
 
Stanovení podmínek k zajištění PO a ochrany životů, zdraví a majetku obyvatel obce při konání akcí na volně 
přístupných prostranstvích, při kterých je manipulováno s otevřeným ohněm, který by mohl ohrozit účastníky 
akce (pálení čarodějnic, konání dětských dnů s táborovým ohněm, konání lampiónových průvodů, používání 
otevřeného ohně k tepelné úpravě potravin při konání poutí a trhů apod.). 



 

Ve smyslu vyhl. č. 174/1992 Sb., § 8 odst. 8 nebudou akce s použitím pyrotechnických výrobků třídy II a III 
používány v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol 
a ozdravoven.  
 
- Právnické a fyzické osoby zajišťující nebo organizující tyto akce mají ohlašovací povinnost na operačním 

středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Mladá 
Boleslav (dále jen HZS ) alespoň 14 dní před konáním akce. Ohlášení bude obsahovat jméno a adresu 
právnické nebo fyzické osoby, která akci organizuje nebo zajišťuje, datum, hodinu a místo konání akce, 
jméno a adresu osoby, která bude manipulovat s otevřeným ohněm a bezpečnostně-organizační opatření 
k zajištění PO během celé akce (pořadatelské služby – počty lidí, časový průběh akce, zajištění sil a 
prostředků k případné likvidaci požáru apod.). Vyjádření HZS přiloží k oznámení o konání akce. 

- Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, 
musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů (vyhl. č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi). 

- Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, 
vodík), je zakázáno. 

- Organizátor akce zajistí vymezení a řádné označení prostoru, který bude určen k manipulaci s otevřeným 
ohněm (tzn. kuřácké prostory nebo prostory pro občerstvení s tepelnou úpravou potravin apod.), o 
vymezeném prostoru poučí požární preventivní hlídku. 

- V případě pořádání ohňostroje na veřejném prostranství je organizátor akce povinen podle Obecně závazné 
vyhlášky města Bakov nad Jizerou č. 1/2003 o veřejném pořádku a čistotě ve měst, splnit ohlašovací 
povinnost vůči městu. Organizátor akce je dále povinen postupovat v souladu s ust. § 27 a § 28 zákona o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, tzn. v případě ohňostroje (ohňostrojových prací) 
s pyrotechnickými předměty třídy III musí požádat o povolení Obvodní báňský úřad v Kladně. Tento úřad 
je také příslušný projednávat přestupky v oblasti používání výbušnin podle ust. § 40 přestupkového zákona.  

 
 

Čl. 6 
Sankce 

Poruší-li organizátor akce podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu  
§ 46 přestupkového zákona, k projednání přestupku je příslušná Komise k projednávání přestupků města Bakov 
nad Jizerou. 
 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

Vymezení akcí, u kterých musí být obci předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti: 
 
1) shromažďování, dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 

zahrnující i pouliční průvody a manifestace, 
2) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodě 1. vč. kulturních a sportovních akcí pořádaných 

mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve 
vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob. 

 
Zpráva bude předložena nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě 
jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor 
akce tuto zprávu i krajskému úřadu. 

 
Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno 
zabezpečení podmínek požární ochrany s tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek.  
  
 Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o PO a dodržování podmínek požární bezpečnosti 
stanovených touto vyhláškou a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce. 
  



 

Povinnost dodržovat podmínky PO stanovené touto vyhláškou se vztahují také na akce, které se uskuteční po 
nabytí její účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti. 
 

Čl. 8 
Účinnost 

 Toto nařízení nabývá účinnosti 15tým dnem po vyhlášení (vyvěšení na úřední desce). 
 
 
 
 
    Jiří Hieke       Lubomír Landa 
      starosta         místostarosta 
  

 
 

 
 

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2004 
Podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky (PH) a stanovení jejích úkolů: 
 
- složení PH z nižšího počtu osob než je stanoveno v čl. 4 písm. d), lze uskutečnit pouze v případech, kdy 

veškeré povinnosti určené v PH mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do PH, 
- vyšší počet osob v PH, resp. větší počet PH se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní 

podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na počet účastníků akce a na 
konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa 
konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací apod., 

- do PH mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění 
stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob 
starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu), 

- členové PH nesmí nastupovat k výkonu činnosti v PH pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 
ani tyto požívat během výkonu činnosti, 

- velitel i členové PH musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou s nápisem „Požární hlídka“ 
(doporučen je červený podklad s bílým nápisem), 

- úkoly stanovené PH musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné 
přípravy osob zařazených do PH. 

 
 

     Jiří Hieke     Lubomír Landa 
       starosta          místostarosta 
 
 
 

 
 
 

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2004: 
 

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 4, písm. b): 
 
Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, 
které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a 
způsobu zabezpečení PO akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: 
 
- velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce, 



 

- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob, 
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu, 
- způsob zajištění evakuace – přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, vč. určených 

únikových komunikací a východů atd., 
- počet, situování, kapacita (šířka únikových komunikací a východů vč. pokynů k zabezpečení jejich trvalé 

provozuschopnosti), 
- rozmístění, typ vnitřního hydrantového systému, umístění a vzdálenost venkovních hydrantů, počet, druh a 

rozmístění přenosných hasících přístrojů, 
- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li 

v objektu-prostoru instalovány, 
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení el. energie, jejich označení vč. přístupu k nim, 
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek. 

 
Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby PH a seznámení s jejím obsahem musí být částí  
součástí odborné přípravy požární hlídky. 
 
 
 
 
 

     Jiří Hieke     Lubomír Landa 
       starosta          místostarosta 
  


