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3/2007 
________________________________________ 

 
M Ě S T O     Ú S T Í      N A D     O R L I C Í 

________________________________________ 
 
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí          
č. 3/2007 o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí vydalo dne 17. 12. 2007, v souladu s ustanoveními            
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění posledních předpisů, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona                 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, následující obecně 
závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
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. 

 
Článek 2 

Vymezení druhu akcí 
 

Pro účely této vyhlášky se za akci, které se zúčastňuje větší počet osob považuje: 
a) akce s účastí více jak 500 osob na volném prostranství, 
b) akce s účastí více jak 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru. 
Za tyto akce se například považují shromáždění osob na tanečních zábavách, kulturních 
vystoupeních, burzách, výstavách, jarmarcích, trzích, ohňostrojích, sportovních akcích, 
cirkusových vystoupeních, v přírodních divadlech, letních kinech apod. 
 

 
Článek 3 

Stanovení podmínek požární bezpečnosti  při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob 

(1) Pořadatel některé z akcí uvedených v předchozím článku, je povinen její konání 
písemně oznámit Městskému úřadu Ústí nad Orlicí, odboru vnitřních věcí nejméně 10 
kalendářních dnů před termínem jejího konání. 
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(2) Pořadatel může uskutečňovat akci jen v objektech, které splňují požadavky na bezpečnou 
evakuaci osob a na příjezd požárních vozidel. 
 

(3) Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro 
vozidla jednotek požární ochrany a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení 
hasebního zásahu. 

 
(4) Při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce 

prováděny odborně způsobilou osobou pro tuto činnost. 
 

(5) Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby byla tato činnost 
prováděna v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy.  

 
(6) Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs 

(např. vodík, acetylén) je zakázáno. 
 
 

Článek 4 
Preventivní požární hlídka  

 
(1) Pořadatel akce, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou je povinen 

zřídit preventivní požární hlídku (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), která bude složena z velitele a dalších 
dvou členů. Další počet členů preventivní požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků 
akce a složitosti místa konání. Minimálně však jeden člen na každých dalších 200 osob 
nad stanovený mezní počet stanovený v článku 2 této obecně závazné vyhlášky. 

 
(2) Pořadatel akce je povinen zajistit, aby členové preventivní požární hlídky byli přítomni v 

průběhu konání celé akce a byli označeni viditelným nápisem „Požární hlídka“. 
 
(3) Členové požární hlídky jsou povinni: 
a) zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce, 
b) seznámit se s charakterem akce, s objektem nebo prostorem, kde se bude akce konat, 
c) seznámit se se způsobem vyhlašování požárního poplachu a přivolání pomoci, se 

způsobem provádění evakuace osob, s umístěním a použitím hasebních prostředků, 
s umístěním uzávěrů vody, plynu a hlavního vypínače elektrické energie, 

d) v případě vzniku požáru jsou povinni provést nutná opatření k záchraně osob, vyhlásit 
požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zahájit hasební práce a dále 
spolupracovat s jednotkou požární ochrany, 

e) udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, 
plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie. 

 
(4) Je-li pořadatelem akce nepodnikající fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární 

bezpečnosti akce stanovené touto obecně závaznou vyhláškou požární hlídce zabezpečí 
tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů. 
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Článek 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. 
 
 
 
 
 
 
….…………………………         .…………………………. 
        Richard Pešek v.r.                         Mgr. Luboš Bäuchel v.r. 
          starosta města              místostarosta
   
 
 
 
 
 
…..…………………………       ………………………….. 
  JUDr. Zdeněk Ešpandr v.r.                    Jiří Čepelka v.r.                                                
       místostarosta                               místostarosta
                                                  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
 
Sejmuto dne:  
 
 
 
  
 
  
 


