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3
NA¤ÍZENÍ 

Karlovarského kraje ã. 3/2003
ze dne 11. záfií 2003,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru

Rada Karlovarského kraje v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, k provedení § 27
odst. 2 písm. b) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“), vydává toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

âlánek 1

(1) Toto nafiízení stanoví podmínky k zabezpeãení
poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku po-
Ïáru na území Karlovarského kraje.

(2) Za plnûní podmínek stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním odpovídá právnická osoba a podnikající fyzická oso-
ba, vykonávající ãinnost na území Karlovarského kraje
(dále jen „odpovûdná osoba“).

âÁST DRUHÁ
Doba zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru

âlánek 2

(1) Za dobu zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ se
povaÏuje:

a) období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek,
b) období skliznû obilovin a pícnin a jejich sklado-

vání,
a) pálení klestu a dfievních zbytkÛ na lesních po-

zemcích.

(2) Obdobím nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek
podle odst. 1 písm. a) tohoto ãlánku se rozumí déletrvají-
cí období mimofiádného sucha, ve kterém vzniká zv˘‰ené
nebezpeãí vzniku poÏárÛ v pfiírodním prostfiedí.

(3) Období podle odst. 1 písm. b) tohoto ãlánku zaãí-
ná 1. 6. a konãí 30. 9. kalendáfiního roku.

(4) Za období podle odst. 1 písm. c) tohoto ãlánku se
povaÏuje období ãinnosti se zv˘‰en˘m poÏárním nebez-
peãím ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. f), j) zákona
o poÏární ochranû.

âlánek 3

(1) Vymezení období uvedeného v ãl. 2 odst. 1 písm. a)
tohoto nafiízení a území, kter˘ch se pfiíslu‰ná opatfiení t˘-
kají, vyhla‰uje a odvolává hejtman Karlovarského kraje
na základû návrhu Hasiãského záchranného sboru Kar-
lovarského kraje. Zvefiejnûní se provede na úfiední desce
Krajského úfiadu Karlovarského kraje. Krajsk˘ úfiad bez-
odkladnû informuje o této skuteãnosti dotãené obecní
úfiady, které zvefiejní vyhlá‰ení a ukonãení tohoto obdo-
bí a území, kter˘ch se pfiíslu‰ná opatfiení t˘kají, na úfied-
ních deskách.

âÁST T¤ETÍ
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti, organizaãní

a technická opatfiení

âlánek 4

(1) Pro období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek
se stanoví následující preventivní opatfiení:

a) Pfii vyhlá‰ení tohoto období je na vyhlá‰eném
území zakázáno:
1. jízda parních lokomotiv1) a jízdy motorov˘ch

vozidel po polních cestách vãetnû jízdy moto-
rov˘ch vozidel ve volné pfiírodû,

2. rozdûlávání ohÀÛ ve volné pfiírodû a spalování
hofilav˘ch odpadÛ,

3. pyrotechnické práce, ohÀostroje a podobné
ãinnosti,

4. odhazování hofiících nebo doutnajících pfied-
mûtÛ ve volné pfiírodû.

b) odpovûdná osoba, která provozuje rekreaãní zafií-
zení, je povinna zajistit zpracování a realizaci orga-
nizaãnû technick˘ch opatfiení k zaji‰tûní poÏární
ochrany, tato technická opatfiení musí zvefiejnit

1) ProtipoÏární opatfiení pfii provozování parních lokomotiv u âesk˘ch drah.
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zpÛsobem v místû obvykl˘m, a to tím zpÛsobem,
aby bylo umoÏnûno seznámení v‰ech uÏivatelÛ re-
kreaãních zafiízení se stanoven˘mi opatfieními;sou-
ãástí organizaãnû technick˘ch opatfiení k zaji‰tûní
poÏární ochrany v rekreaãních zafiízeních musí b˘t
zaji‰tûní prÛjezdnosti pfiíjezdov˘ch cest,

c) v rekreaãních zafiízeních lze ohni‰tû rozdûlávat jen
na vyhrazeném prostoru, rozdûlávání ohÀÛ je za-
kázáno v tûsné blízkosti stanÛ a obytn˘ch pfiívûsÛ,

d) pro provozování ohni‰tû v rekreaãních zafiízeních
musí b˘t urãena osoba odpovûdná za dozor;
ohni‰tû nesmí b˘t provozováno za silného vûtru,2)

e) vlastník lesa je povinen kontrolovat místa, kde se
pfied vyhlá‰ením období provádûlo spalování klestí.

(2) Pro období skliznû obilovin a pícnin se stanoví
následující preventivní opatfiení:

a) ke skladování obilovin a pícnin lze pouÏít jen ta-
kové objekty, které byly k tomuto úãelu urãeny
v souladu se zvlá‰tním právním pfiedpisem3), pfii-
ãemÏ nesmí b˘t pfiekroãeno maximální mnoÏství
uskladnûné píce stanovené pfiíslu‰n˘mi ãesk˘mi
technick˘mi normami,4)

b) odpovûdná osoba prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû
povinností a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob
podílejících se na organizaãním a technickém za-
ji‰tûní ãinnosti, vãetnû pfiípravn˘ch úkolÛ, pfii-
ãemÏ postupuje zpÛsobem stanoven˘m zvlá‰tním
právním pfiedpisem,5)

c) v pfiípadû, Ïe byly pfii kontrole pfied zahájením ãin-
nosti zji‰tûny závaÏné nedostatky a tyto nebyly od-
stranûny, odpovûdná osoba ãinnost nezahájí,

d) nastane-li v prÛbûhu ãinnosti situace, která vyvo-
lává bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru
a k odstranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná
opatfiení, odpovûdná osoba tuto ãinnost pfieru‰í,
popfiípadû ukonãí; pfieru‰ení nebo ukonãení ãin-
nosti zabezpeãí odpovûdná osoba i tehdy, jestliÏe
by v pfiípadû vzniku poÏáru byl ohroÏen nebo
znemoÏnûn únik a záchrana osob nebo majetku,

e) odpovûdná osoba zfiizuje preventivní poÏární
hlídku, pokud to povaha vûci vyÏaduje; poÏární
hlídka je zpravidla sloÏena z velitele a dvou ãlenÛ,

f) odpovûdná osoba provozující ãinnost seznámí
odpovídajícím zpÛsobem a v potfiebném rozsahu
se stanoven˘mi opatfieními k zabezpeãení poÏár-
ní ochrany v‰echny úãastníky podílející se na této
ãinnosti,

g) zákaz koufiení, rozdûlávání a pouÏívání otevfie-
ného ohnû v prostorách a na místech, kde mÛÏe
dojít k jeho roz‰ífiení a následnému ohroÏení
úrody,

h) pfii skupinovém nasazení ÏÀové techniky (více
neÏ tfii sklízecí stroje) musí b˘t na poli k dispozici
traktor s pluhem pouÏiteln˘ k zamezení ‰ífiení
pfiípadného poÏáru,

i) motorová vozidla pouÏívaná k pfiepravû úrody
pfii Ïních musí b˘t pfii jízdû po poli nebo pfii práci
v místech jejího skladování vybavena lapaãi jis-
ker nebo jin˘m obdobn˘m zafiízením; odpovûdná
osoba zabezpeãí jejich pouÏívání,6)

j) musí b˘t provádûno denní mûfiení a kontrola
uskladnûné píce fiádnû pro‰kolen˘mi osobami
vãetnû vedení prokazateln˘ch záznamÛ a v pfiípa-
dû zji‰tûní pfiíznakÛ samovznícení musí b˘t bez-
odkladnû pfiijata opatfiení k zamezení vzniku po-
Ïáru; pfii zakládání stohÛ musí b˘t dodrÏeny
pfiedepsané bezpeãnostní vzdálenosti,

k) odpovûdné osoby zajistí v období pfiípravy skliz-
nû plnûní úkolÛ dle pfiílohy ã. 1 a v období skliznû
plnûní úkolÛ dle pfiílohy ã. 2 tohoto nafiízení.

(3) Pro ãinnost pálení klestu a dfievních zbytkÛ na
lesních pozemcích se stanoví následující preventivní
opatfiení:

a) odpovûdná osoba prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pfii pálení
klestu, vãetnû povinností a zpÛsobu plnûní úkolu
v‰ech osob podílejících se na organizaãním
a technickém zaji‰tûní uvedené ãinnosti vãetnû
pfiipraven˘ch úkolÛ,

b) pfied zapoãetím pálení, odpovûdná osoba oznámí
ãinnost na operaãní stfiedisko Hasiãského zá-
chranného sboru Karlovarského kraje – územní-
ho odboru, kde uvede den, hodinu a místo za-
m˘‰leného pálení a jméno osoby odpovûdné za
pálení,

2) Tj. rychlost vûtru je vy‰‰í neÏ 5,2 metrÛ m. s.-1, tento vítr se vyznaãuje tím, Ïe ‰umí listí stromÛ, listy a vûtviãky se trvale pohybují, na vodû se dûlají
vlnky.

3) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka Ministerstva zemûdûlství
ã. 191/2002 Sb., o technick˘ch poÏadavcích pro stavby v zemûdûlství.

4) âSN 730842 PoÏární bezpeãnost staveb. Objekty pro zemûdûlskou v˘robu.
5) § 15 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏár-

ní prevenci).
6) Nafiízení vlády ã. 378/2001 Sb., kter˘m se stanoví bliÏ‰í poÏadavky na bezpeãn˘ provoz a pouÏívání strojÛ.
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c) pálení smí provádût nejménû dvouãlenná skupina
s urãen˘m vedoucím, kter˘ musí b˘t star‰í osmnác-
ti let; vedoucí skupinu seznámí s pracovními postu-
py, s pravidly pro pálení, základními poÏárními
pfiedpisy, zpÛsobem pfiivolání pomoci a upozorní na
zvlá‰tnosti pracovi‰tû z hlediska poÏární ochrany,

d) pálení lze provádût pouze v první polovinû pra-
covní smûny,

e) na pracovi‰ti musí b˘t k dispozici náfiadí k zame-
zení ‰ífiení ohnû (motyky, lopaty),

f) místo pro ohni‰tû nesmí b˘t umístûno v blízkosti
such˘ch travin, na ra‰elini‰tích, na pafiezech a ji-
n˘ch poÏárnû nebezpeãn˘ch místech,

g) ohni‰tû nesmí b˘t zaloÏeno blíÏe neÏ ve vzdále-
nosti 20 metrÛ od jehliãnat˘ch porostÛ první vû-
kové tfiídy,

h) místo urãené k pálení musí b˘t v dobû bez snûho-
vé pokr˘vky izolováno pruhem ‰irok˘m nejménû
1 metr, kde se odstraní ve‰ker˘ hofilav˘ materiál
aÏ do úrovnû minerální pÛdy,

i) pracovi‰tû lze opustit aÏ po úplném uha‰ení
ohnû; zuhelnatûlé zbytky je nutno shrnout do
stfiedu ohni‰tû aÏ na vzdálenost 0,5–1 metr od
okraje ohni‰tû,

j) po provedeném pálení musí b˘t jednotlivá ohni‰-
tû po dobu 5 dnÛ nebo do doby vydatného de‰tû
alespoÀ jednou dennû kontrolována; tato povin-
nost odpadá pfii pálení za snûhové pokr˘vky,

k) pálení v souvisl˘ch pruzích nebo plochách je za-
kázáno,

l) je zakázáno pálit za silného vûtru.

(4) V pfiípadû potfieby mÛÏe hejtman Karlovarského
kraje v souladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpisy nafiídit
nebo stanovit dal‰í preventivní opatfiení.

âÁST âTVRTÁ

âlánek 5
Kontrola dodrÏování nafiízení

Kontrolu dodrÏování povinností stanoven˘ch tímto
nafiízením provádí správní úfiady na úseku poÏární
ochrany.7)

âlánek 6
Sankce

Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiízení lze
postihovat podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.8)

âÁST PÁTÁ
Spoleãná a závûreãná ustanovení

âlánek 7

(1) Pfiípadné zmûny, úpravy nebo doplnûní tohoto
nafiízení budou provádûny v souladu s pfiíslu‰n˘mi práv-
ními pfiedpisy.9)

(2) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlá‰ení ve VûstníkÛ právních pfiedpi-
sÛ Karlovarského kraje.

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje

Ing. Jan Zborník 
1. námûstek hejtmana Karlovarského kraje

7) § 26 odst. 2 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
8) Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
9) Nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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1. provûfiení organizace poÏární ochrany – správnost poÏárních poplachov˘ch smûrnic, poÏárních fiádÛ, poÏárních
evakuaãních plánÛ, dokumentace zdolávání poÏárÛ, akceschopnost prostfiedkÛ pro pfiivolání jednotek poÏární ochrany

2. provedení ‰kolení zamûstnancÛ podílejících se na sklizÀov˘ch pracích a zamûstnancÛ provádûjících stfieÏení
objektÛ v mimopracovní dobû z hlediska poÏární ochrany, pokud nebylo provedeno v rámci periodického ‰kolení
podle ustanovení § 23 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘-
konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci)

3. provedení poÏární preventivní prohlídky, a to osobou odbornû zpÛsobilou ve v‰ech provozních a skladov˘ch
objektech, se záznamem do poÏární knihy, v pfiípadû zji‰tûní závad jejich neprodlené odstranûní, nejpozdûji do zaháje-
ní sklizÀov˘ch prací

4. zaji‰tûní vybavení provozÛ, skladÛ a strojÛ potfiebn˘mi hasicími prostfiedky a prostfiedky pro mûfiení teplot
skladované píce a obilovin

5. provûfiení vybavenosti a akceschopnosti vlastní jednotky poÏární ochrany (pokud je zfiízena), stavu zdrojÛ vody k ha-
‰ení, stavu pfiíjezdov˘ch komunikací ke zdrojÛm vody a funkãnosti vlastní ohla‰ovny poÏárÛ

6. zabezpeãení oznaãení objektÛ pro skladování a úpravu zemûdûlsk˘ch plodin v˘straÏn˘mi tabulkami (zákaz
koufiení a manipulace s otevfien˘m ohnûm, zákaz vstupu nepovolan˘ch osob, atd.)

7. zaji‰tûní poÏárnû bezpeãnostních pfiedpisÛ pro obsluhu, provoz a údrÏbu posklizÀov˘ch linek, su‰iãek obilí 
a píce, fiezaãek, vzduchov˘ch dopravníkÛ, ãistiãek a zafiízení pouÏívan˘ch pfii sklizni 

8. zaji‰tûní prokazatelného seznámení zamûstnancÛ povûfien˘ch obsluhou zafiízení uveden˘ch v odst. 7 s poÏárnû
bezpeãnostními pfiedpisy

Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Karlovarského kraje ã. 3/2003

Úkoly odpovûdné osoby k zabezpeãení poÏární ochrany pfied zahájením skliznû úrody
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1. zaji‰tûní pfiednostního zahájení skliznû dozrál˘ch pícnin a obilovin na místech podél Ïelezniãních tratí a vefiej-
n˘ch komunikací

2. zaji‰tûní dodrÏování bezpeãnostních vzdáleností skladÛ (stohÛ) sena a slámy od vybran˘ch objektÛ úãelové
a bytové v˘stavby, lesÛ a komunikací1)

3. zaji‰tûní dÛkladného uzavírání naskladnûn˘ch stodol a skladÛ, v nichÏ se nepracuje, a realizace opatfiení k za-
mezení vstupu nepovolan˘ch osob, zejména dûtí

4. zabezpeãení technick˘ch a organizaãních opatfiení k zamezení styku hofilav˘ch materiálÛ (sena, slámy, prachu)
s hork˘mi ãástmi spalovacích motorÛ, pfiedev‰ím u strojÛ pracujících trvale v prostoru se zv˘‰en˘m nebezpeãím vzni-
ku poÏáru

5. zabezpeãení dodrÏování technologie dosou‰ení a skladování píce a slámy, vãetnû pfiedepsaného mûfiení teplot
a to nejménû v rozsahu tûchto podmínek:

– pfii naskladÀování píce vzduchov˘mi dopravníky do skladÛ, nesmí píce procházet pfies obûÏné kolo dopravní-
ku, vlhkost píce nemá pfiekroãit 25%,

– teplota v dosou‰ené píci se mûfií tepeln˘mi ãidly nebo hloubkov˘mi teplomûry nejménû v polovinû v˘‰ky na-
skladnûné píce,

– teplota v dosou‰ené píci se mûfií nejménû jednou dennû v prvním mûsíci po ukonãeném naskladnûní, dal‰í dva
mûsíce se mûfií jednou t˘dnû pfii vypnut˘ch ventilátorech, mûfiící body je tfieba prÛbûÏnû mûnit,

– teplota se mûfií nejménû na ‰esti místech jedné dosou‰ecí sekce seníku (za sekci se povaÏuje ãást seníku obje-
mu píce do 2 000 m3,

– do skladÛ bez dosou‰ecího zafiízení se mÛÏe naskladÀovat píce s vlhkostí do 16%, v tomto pfiípadû se mûfií tep-
lota jednou t˘dnû po dobu dvou mûsícÛ po ukonãení naskladnûní,

– v pfiípadû, kdy není prokázána vlhkost skladovaného sena (slámy) do 16%, mûfií se teplota nejménû jednou
dennû v prvním mûsíci po ukonãeném naskladnûní, dal‰í dva mûsíce se mûfií jednou t˘dnû,

– jestliÏe se pfii kontrolním mûfiení teplot zjistí loÏisko zv˘‰ené teploty pfies 65 °C, musí se vypnout ventilátory
a vyskladnit pfiehfiátou píci, ochlazená a pfiekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit zpût do skladu,

– jestliÏe se zjistí zv˘‰ení teploty nad 90 °C, provede se vyskladnûní píce za asistence jednotky poÏární ochrany
a pfiípad se neprodlenû oznámí na operaãní stfiedisko Hasiãského záchranného sboru Karlovarského kraje –
územního odboru,

– o v˘sledku mûfiení se vede prokazateln˘ záznam, kter˘ obsahuje název skladovacího objektu, datum a ãas mû-
fiení teplot v‰ech mûfien˘ch míst a podpis osoby provádûjící mûfiení (záznam o mûfiení musí b˘t uchován jeden
rok nebo do úplného vyskladnûní píce), za prokazateln˘ záznam se povaÏuje i záznam z elektronického mû-
fiícího zafiízení za pfiedpokladu, Ïe bylo fiádnû zrevidováno a sefiízeno odbornû zpÛsobilou osobou v oboru
elektro,

– jednopodlaÏní sklady sena a sklady v pÛdních prostorách, které nejsou vybaveny dosou‰ením zafiízením, mo-
hou b˘t vyuÏívány pro skladování píce s vlhkostí do 16%,

– uskladnûná píce musí b˘t chránûna proti vlhkosti,
– seníku lze vyuÏívat i pro skladování a dosou‰ení slámy pfii dodrÏení podmínek pro skladování a mûfiení teplot

píce,
– prostfiedky urãené pro naskladÀování a vyskladÀování píce ve skladech, pfii pojíÏdûní na poli a pfii sklizni píce

a obilovin, musí b˘t opatfieny úãinn˘m lapaãem jisker, pokud v˘robce tûchto prostfiedkÛ nestanoví jinak,

Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Karlovarského kraje ã. 3/2003

Úkoly odpovûdné osoby k zabezpeãení poÏární ochrany v období skliznû úrody

1) Pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka
o poÏární prevenci).
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– ve v‰ech skladech píce a slámy a do vzdálenosti 12 m je zakázáno manipulovat s otevfien˘m ohnûm, koufiit
a vykonávat jiné poÏárnû nebezpeãné ãinnosti, tento zákaz musí b˘t vyznaãen pfiíslu‰n˘mi tabulkami,

– pro umístûní stohu se volí suché a vyv˘‰ené místo,
– objem stohu nesmí pfiesáhnout 4 000 m3,
– jako jeden voln˘ sklad (stoh) se povaÏuje skupina stohÛ, jejichÏ celkov˘ objem je nejv˘‰e 4 000 m3, pfiiãemÏ

vzájemná vzdálenost tûchto stohÛ ve skupinû nesmí b˘t men‰í neÏ 6 m,
– za stoh se povaÏuje volná skládka o objemu 50 m3 a více,
– poÏární bezpeãnost u stohu a po dobu naskladÀování musí b˘t zaji‰tûna voznicí s vodou (sudy, fekální vÛz,

apod.) nebo dostateãn˘m poãtem pfienosn˘ch hasicích pfiístrojÛ, dÏberÛ na vodu jakoÏ i dal‰ím potfiebn˘m ná-
fiadím (lopaty, krumpáãe, r˘ãe, apod.),

– k dopravû slámy a sena na stoh a do objektÛ se smí pouÏívat jen takov˘ch vzduchov˘ch dopravníkÛ, které ma-
jí obûÏné kolo staticky a dynamicky vyváÏeno a v‰echny pohyblivé ãásti opatfieny ochránûn˘mi kryty,

– dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo zabránûno moÏnosti vniknutí cizího tûlesa do stroje,
které by mohlo zpÛsobit poÏár jiskfiením,

– naskladÀování stohu vzduchov˘mi dopravníky nesmí b˘t provádûno za silného vûtru z dÛvodÛ neÏádoucího
úletu naskladÀované hmoty,

– pfii pfieru‰ení a ukonãení prací pfii naskladÀování, musí b˘t okolí stohu a objektu zbaveno úletÛ,
– v pfiípadû zaloÏení stohu na strni‰ti, musí b˘t po dokonãení naskladÀování, provedeno jeho oborání ochran-

n˘m pruhem o ‰ífii nejménû 10 metrÛ, z dÛvodu zamezení pfienosu poÏáru, ochrann˘ pruh musí b˘t zbaven
snadno zápaln˘ch látek.

6. zabezpeãení provozování a o‰etfiování strojÛ a zafiízení pfii sklizni, úpravû a skladování zemûdûlsk˘ch plodin
v souladu s návodem v˘robce a opatfieními dle této pfiílohy
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Rada Karlovarského kraje v souladu s ustanovením
§ 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen
„zákon o krajích“) a k provedení § 27 odst. 2 písm. b)
bod 4. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o poÏární ochra-
nû“) vydává toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

âlánek 1

(1) Toto nafiízení vymezuje podmínky poÏární bez-
peãnosti, podmínky pro ha‰ení poÏárÛ a záchranné práce
v budovách zvlá‰tního v˘znamu na území Karlovarské-
ho kraje.

(2) Za plnûní podmínek stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním odpovídají státní orgány, právnické osoby a podni-
kající fyzické osoby1), které vyuÏívají budovy zvlá‰tního
v˘znamu k provozování ãinnosti (dále jen „odpovûdná
osoba“).

âÁST DRUHÁ
Vymezení budov zvlá‰tního v˘znamu

âlánek 2

Za budovy zvlá‰tního v˘znamu jsou povaÏovány bu-
dovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl znamenat:

a) ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivot-
ními potfiebami,

b) ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách

anebo
d) jejichÏ funkce je v daném regionu dostupn˘mi

prostfiedky nenahraditelná.

âlánek 3

Budovami, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl zna-
menat ohroÏení obyvatel základními Ïivotními potfieba-
mi, jsou zejména:

a) budovy tepláren, slouÏící k v˘robû a dodávce tep-
la pro 2000 bytov˘ch jednotek a více, nebo budo-
vy, na nichÏ uvedené funkce závisí,

b) zdravotnická zafiízení.2)

âlánek 4

Budovami, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl zna-
menat ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
jsou:

a) katastrální úfiady,3)

b) ãeská správa sociálního zabezpeãení,
a) archivy4) (budovy, ve kter˘ch jsou uloÏeny archi-

válie – písemné, obrazové, zvukové a jiné zázna-
my, které vze‰ly z ãinnosti státních orgánÛ, obcí
a jin˘ch právnick˘ch osob i z ãinnosti fyzick˘ch
osob a které vzhledem ke svému dokumentární-
mu v˘znamu mají trvalou hodnotu).

âlánek 5

Budovami, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl zna-
menat nenahraditelné ztráty na kulturních památkách5),
jsou národní kulturní památky, tj. kulturní památky pro-
hlá‰ené nafiízením vlády âR za národní kulturní památ-
ky.

âlánek 6

Budovami, jejichÏ funkce je v daném regionu do-
stupn˘mi prostfiedky nenahraditelná, jsou:

a) fiídící centra telekomunikací,
b) fiídící energetická centra.

4
NA¤ÍZENÍ 

Karlovarského kraje ã. 4/2003
ze dne 11. záfií 2003,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
v budovách zvlá‰tního v˘znamu

1) § 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) Zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) Zákon ã. 359/1992 Sb., o zemûmûfiiãsk˘ch a katastrálních úfiadech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) Zákon ã. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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âÁST T¤ETÍ
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a podmínek
pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce v budovách

zvlá‰tního v˘znamu

âlánek 7

Za úãelem vytvofiení podmínek pro provedení ry-
chlého a úãinného zásahu, evakuace osob, zvífiat a mate-
riálu a záchrann˘ch prací [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona
o poÏární ochranû a § 11 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o sta-
novení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního
poÏárního dozoru (dále jen „vyhlá‰ka o poÏární preven-
ci“)] je odpovûdná osoba povinna :

a) písemnû stanovit podmínky pro zaji‰tûní vstupu
jednotky poÏární ochrany k provedení pfiípadné-
ho zásahu v budovû zvlá‰tního v˘znamu, zejména
k pfiekonání bezpeãnostních bariér, které budou
v takov˘ch budovách zfiízeny apod.; tyto podkla-
dy pfiedat Hasiãskému záchrannému sboru Kar-
lovarského kraje (pfiíslu‰nému územnímu odbo-
ru),

b) vymezit moÏná kolizní místa v budovû zvlá‰tního
v˘znamu z hlediska zásahu jednotky poÏární
ochrany nebo místa, u kter˘ch lze pfiedpokládat
komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasa-
hující jednotku poÏární ochrany; pfii jejich vyme-
zení spolupracovat s Hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem Karlovarského kraje a pfiedat mu pod-
klady (pfiíslu‰nému územnímu odboru),

c) neprodlenû hlásit na operaãní stfiedisko Hasiã-
ského záchranného sboru Karlovarského kraje
(pfiíslu‰n˘ územní odbor) jakékoliv zmûny t˘kají-
cí se obsahu dokumentÛ pfiedan˘ch Hasiãskému
záchrannému sboru Karlovarského kraje (pfií-
slu‰nému územního odboru) k písm. a) a b), dále
zmûny na pfiíjezdov˘ch komunikacích k budovû
zvlá‰tního v˘znamu, na nástupních plochách
u budovy zvlá‰tního v˘znamu nebo v pfiístupu
k nim, v pfiíjezdu ke zdrojÛm vody pro ha‰ení po-
ÏárÛ pro budovu zvlá‰tního v˘znamu nebo jejich
nedostateãnosti oproti pÛvodnímu stavu,

d) provádût kontrolu únikov˘ch komunikací, vnûj-
‰ích a vnitfiních zásahov˘ch cest vãetnû ÏebfiíkÛ,
pfiístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti
(i v zimním období), správnost znaãení; k plnûní
této povinnosti urãit, o které ãásti vnû i uvnitfi bu-
dovy zvlá‰tního v˘znamu se jedná, jaké nároky
jsou na nû kladeny a co pfiedstavuje Ïádoucí stav,

e) ve smyslu § 30 odst. 2 písm. d) vyhlá‰ky o poÏární
prevenci se doporuãuje stanovit v organizaci za-
bezpeãení poÏární ochrany lhÛty preventivních
poÏárních kontrol takto:
1. v objektech a zafiízeních, kde jsou provozová-

ny ãinnosti s vysok˘m poÏárním nebezpeãím,
nejménû jednou za 1 mûsíc,

2. v objektech a zafiízeních, kde jsou provozová-
ny ãinnosti se zv˘‰en˘m poÏárním nebezpe-
ãím, nejménû jednou za 3 mûsíce.

âlánek 8

Odpovûdná osoba provozující v budovách zvlá‰tního
v˘znamu ãinnosti spadající do kategorie ãinností se zv˘‰e-
n˘m nebo vysok˘m nebezpeãím je povinna za úãelem vy-
tvofiení podmínek pro bezpeãn˘ pobyt a pohyb osob
umoÏnit v budovû zvlá‰tního v˘znamu provádûní námûto-
v˘ch cviãení dle potfieb Hasiãského záchranného sboru
Karlovarského kraje (pfiíslu‰ného územního odboru).

âÁST âTVRTÁ
Kontrola dodrÏování nafiízení

âlánek 9

Kontrolu dodrÏování podmínek stanoven˘ch tímto na-
fiízením provádí správní úfiady na úseku poÏární ochrany.6)

âlánek 10
Sankce

Za poru‰ení povinností stanovené tímto nafiízením
lze odpovûdné osobû uloÏit sankci dle zákona.7)

âÁST PÁTÁ
Spoleãná a závûreãná ustanovení

âlánek 11

(1) Prokazatelnost plnûní povinností stanoven˘ch
pfiedpisy o poÏární ochranû a dodrÏování podmínek po-
Ïární bezpeãnosti stanoven˘ch tímto nafiízením a na jeho
základû zabezpeãuje odpovûdná osoba.

(2) Nafiízení kraje definuje v obecné podobû „budo-
vy zvlá‰tního v˘znamu“ bez konkretizace jednotliv˘ch
budov. Dle tohoto nafiízení je vypracován nevefiejn˘ se-
znam, ve kterém jsou jednotlivé budovy urãeny.

6) § 26 odst. 2 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
7) Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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(3) Seznam bude aktualizován podle potfieby a ve
lhÛtách stanoven˘ch zvlá‰tním právním pfiedpisem.8)

(4) V‰em odpovûdn˘m osobám bude Hasiãsk˘m zá-
chrann˘m sborem Karlovarského kraje prokazateln˘m
zpÛsobem doruãeno oznámení, Ïe byly do tohoto neve-
fiejného seznamu zahrnuty.

(5) Seznam budov zvlá‰tního v˘znamu bude k dispo-
zici na Krajském úfiadû Karlovarského kraje a u Hasiã-
ského záchranného sboru Karlovarského kraje.

(6) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpi-
sÛ Karlovarského kraje.

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje

Ing. Jan Zborník
1. námûstek hejtmana Karlovarského kraje

8) Nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Rada Karlovarského kraje v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
o krajích“), k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. záko-
na ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen „zákon o poÏární ochranû“) vydává
toto nafiízení:

âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

âlánek 1

(1) Toto nafiízení stanoví podmínky k zabezpeãení
poÏární bezpeãnosti pfii kulturních, sportovních, spole-
ãensk˘ch, zábavních, politick˘ch, obchodních, nábo-
Ïensk˘ch a jin˘ch obdobn˘ch akcích a shromáÏdûních,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob (dále jen „ak-
ce“).1), 2)

(2) Za plnûní podmínek stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním odpovídá státní orgán, právnická osoba a podnikají-
cí fyzická osoba, pofiádající na území Karlovarského kra-
je akci, která pfiesahuje územní obvod jedné obce (dále
jen „organizátor akce“).

âlánek 2
Definice pojmÛ

(1) Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí:
a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti pfii ak-

cích – souhrn opatfiení, kter˘mi se stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pfied zahá-
jením akce, v jejím prÛbûhu a pfii jejím ukonãení,

b) ukonãením akce – ponechání místa konání akce
v poÏárnû nezávadném stavu,

c) shromaÏìovacím prostorem – vnitfiní nebo ven-
kovní prostor urãen˘ pro shromaÏìování vût‰ího
poãtu osob,3)

d) vnitfiním shromaÏìovacím prostorem – prostor,
kter˘ je po obvodû a shora vymezen stavebními
konstrukcemi, pfiiãemÏ se za stavební konstrukce
povaÏují také konstrukce pfiemístitelné (posuvná
stûna ãi stfiecha apod.) nebo krátkodobé, popfií-
padû doãasné (stanové, kontejnerové, buÀkové
apod.),4)

e) venkovním shromaÏìovacím prostorem – pro-
stor, kter˘ je neuzavfien˘ po obvodû nebo shora,
av‰ak vytvofien˘ nebo vymezen˘ stavebními kon-
strukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stûnou,
oplocením, pfienosn˘mi zábranami, apod.), okol-
ním terénem nebo pfiírodním prostfiedím (svah,
skála, vodní plocha); také prostor v uzavfieném
nebo polouzavfieném volném prostranství (dvory
apod.),5) prostor na vefiejném prostranství i mimo
nû pod ‰ir˘m nebem.6)

(2) Podle místa konání a poãtu osob se akce dûlí
na:

a) akce ve vnitfiním shromaÏìovacím prostoru pod-
le odst. 1 písm. c) a d) tohoto ãlánku, urãeném
k tomuto úãelu v souladu se zvlá‰tním právním
pfiedpisem,7)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem vypl˘vá poãet osob, pro kter˘ je pro-
stor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãas-
nû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovû-
fiené stavebním úfiadem stanovena horní hra-

5
NA¤ÍZENÍ 

Karlovarského kraje ã. 5/2003
ze dne 11. záfií 2003,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

1) Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû.
2) Zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) Vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.
4) âSN 73083 PoÏární bezpeãnost staveb. ShromaÏìovací prostory.
5) âSN 73083 PoÏární berpeãnost staveb. ShromaÏìovací prostory.
6) Zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
7) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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nice poãtu osob, které se mohou souãasnû
v tomto prostoru vyskytovat, pak tento poãet
urãí jeho vlastník.

b) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru
podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto ãlánku, urãeném
k tomuto úãelu v souladu zvlá‰tním právním
pfiedpisem,8)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem vypl˘vá poãet osob, pro kter˘ je pro-
stor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãas-
nû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovû-
fiené stavebním úfiadem stanovena horní hra-
nice poãtu osob, které se mohou souãasnû
v tomto prostoru vyskytovat, pak tento poãet
urãí jeho vlastník.

c) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru,
kter˘ch se zúãastní 300 osob a více; v pfiípadû
akcí na vefiejném prostranství i mimo nû pod
‰ir˘m nebem, kter˘ch se zúãastní 900 osob a ví-
ce.

âÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti pro pofiádání

akce

âlánek 3

(1) K pofiádání akce lze vyuÏívat pouze prostor
(stavbu, místo), kter˘ byl k tomu úãelu urãen v soula-
du se zvlá‰tním právním pfiedpisem9) anebo vefiejné
prostranství a prostor pod ‰ir˘m nebem, pfiiãemÏ ne-
smí b˘t pfiekroãen maximální poãet osob prokazatel-
nû stanoven˘ podle ãl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto
nafiízení.

(2) Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû povin-
ností a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob podílejících se
na organizaãním a technickém zaji‰tûní akce, vãetnû
pfiípravn˘ch prací (tzn. jakékoliv práce, instalace, umís-
tûní zafiízení) a osob úãastnících se akce, pfiiãemÏ po-
stupuje zpÛsobem stanoven˘m zvlá‰tním právním
pfiedpisem.10)

(3) V pfiípadû pofiádání akcí opakovanû na tomtéÏ
místû za shodn˘ch podmínek, lze stanovit rozsah a zpÛ-
sob zabezpeãení poÏární ochrany pro urãen˘ poãet akcí
jednotnû, pfiiãemÏ pfied kaÏdou jednotlivou akcí musí
b˘t provedena kontrola dodrÏování stanoven˘ch pod-
mínek poÏární bezpeãnosti, vãetnû odstranûní zji‰tû-
n˘ch závad.

(4) Organizátor akce zfiizuje preventivní poÏární
hlídku11) (dále jen „poÏární hlídka“) a pokud to vyÏadu-
je povaha akce (napfi. rozlehlost místa konání, poãet
úãastníkÛ, moÏnosti úniku osob), zfiizuje vût‰í poãet po-
Ïárních hlídek. PoÏární hlídka je zpravidla sloÏena z veli-
tele a dvou ãlenÛ.

(5) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛso-
bem a v potfiebném rozsahu se stanoven˘mi opatfieními
k zabezpeãení poÏární ochrany

a) úãastníky akce (napfi. rozmístûním informaãních
a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upozornû-
ním na omezení, které mÛÏe b˘t souãástí pozván-
ky ãi prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napfi.
poÏární hlídky, pofiadatelská sluÏba),

c) úãinkující (napfi. osoby zaji‰Èující program a vy-
stoupení, prodejci vãetnû v‰ech osob zaji‰Èujících
pro nû technické zázemí; dále jen „úãinkující“).

(6) Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stanove-
n˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci – pfied za-
hájením (vãetnû pfiípravn˘ch ãinností), v prÛbûhu a pfii
ukonãení akce.

V pfiípadû, Ïe
a) byly pfii kontrole pfied zahájením akce zji‰tûny

závaÏné nedostatky a tyto nebyly odstranûny –
organizátor akci nezahájí,

b) v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolává
bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru a k od-
stranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná opatfiení –
organizátor akci pfieru‰í popfiípadû ukonãí; pfie-
ru‰ení nebo ukonãení akce organizátor akce za-
bezpeãí i tehdy, jestliÏe by v pfiípadû vzniku poÏá-
ru byl ohroÏen nebo znemoÏnûn únik, záchrana
osob nebo majetku.

(7) K vytvofiení podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro
záchranné práce organizátor akce dále zajistí

8) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
9) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

10) § 15  vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
11) § 13 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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a) vymezení prostoru pro pfiíjezd a umístûní mobil-
ní poÏární techniky jednotek poÏární ochrany,
a to vÏdy i v pfiípadû akce konané ve venkovním
shromaÏìovacím prostoru,

b) umístûní atrakcí (napfi. pouÈov˘ch), prodejních
míst nebo stánkÛ, ukázek sluÏeb apod. tak, aby
byl umoÏnûn prÛjezd poÏární techniky, aby ne-
do‰lo k zastavení nebo omezení pfiístupu k po-
Ïárnû bezpeãnostním zafiízením nebo vûcn˘m
prostfiedkÛm poÏární ochrany, které jsou po-
tfiebné k provedení zásahu, napfi. poÏární hy-
dranty,

c) umístûní hasicích pfiístrojÛ12) v potfiebném mnoÏ-
ství a druzích na vhodn˘ch a dobfie pfiístupn˘ch
místech.

(8) Pro pfiípady, kdy úãastník akce nedbá podmínek
tohoto nafiízení, pokynÛ organizátora, poÏární hlídky ne-
bo ãlenÛ pofiadatelské sluÏby t˘kající se poÏární bezpeã-
nosti pfii akci, organizátor akce zabezpeãí postup pro vy-
louãení takové osoby z úãasti na akci.

(9) Pfii stanovení poÏadavkÛ poÏární bezpeãnosti
provizorií, tj. doãasn˘ch staveb, slouÏících ke krátkodo-
b˘m (jednorázov˘m, sezónním apod.) akcím v˘stavního,
prodejního, zábavního apod. charakteru, se tyto shro-
maÏìovací prostory posuzují dle normativních poÏadav-
kÛ.13) Tímto nejsou dotãeny podmínky stanovené zvlá‰t-
ním právním pfiedpisem.14)

âlánek 4

(1) Pfii akcích ve vnitfiním shromaÏìovacím prostoru,
jejichÏ souãástí (tj. souãástí programu/produkce/pfiedstave-
ní) jsou efekty s otevfien˘m ohnûm nebo obdobn˘m moÏ-
n˘m zdrojem zapálení (Ïhavé ãástice, Ïhavé pfiedmûty
apod.), musí b˘t brán zfietel i na úpravu hofilav˘ch látek
(napfi. scénick˘ch staveb, dekorací a textílií) ke sníÏení je-
jich hofilavosti.15)

(2) V prostorách, kde bylo jako souãást stavby na
základû dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem rea-
lizováno zv˘‰ení poÏární odolnosti stavebních kon-
strukcí sníÏením hofilavosti stavebních hmot nebo sní-
Ïení hofilavosti scénick˘ch materiálÛ, musí b˘t pfii

kontrole podle ãl. 3 odst. 6 tohoto nafiízení pfied zahá-
jením akce k dispozici doklady o existenci a dodrÏení
tûchto úprav a o provozuschopnosti poÏárnû bezpeã-
nostních zafiízení.

(3) Pfii akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní nû-
kter˘ch ãinností, které by mohly pfiedstavovat zvlá‰tní
rizika (napfi. pyrotechnické efekty, ohÀostroje, plnûní
balónkÛ plynem, elektrozafiízení ve stáncích), musí b˘t
dodrÏovány poÏadavky zvlá‰tních právních pfiedpisÛ16);
plnûní balónkÛ plyny, které ve smûsi se vzduchem tvofií
hofilavou nebo v˘bu‰nou smûs (napfi. vodík, acetylén) je
zakázáno.

âÁST T¤ETÍ

âlánek 5
Kontrola dodrÏování nafiízení

Kontrolu dodrÏování podmínek stanoven˘ch tímto
nafiízením provádí správní úfiady na úseku poÏární
ochrany.17)

âlánek 7
Sankce

Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiízení lze
postihovat podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.18)

âÁST âTVRTÁ
Spoleãná a závûreãná ustanovení

âlánek 8

(1) Jedná-li se o akci, která je pofiádána na území
dvou nebo více krajÛ, musí b˘t podmínky poÏární
ochrany zabezpeãeny dle nafiízení dotãen˘ch krajÛ,
kter˘mi se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární
ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet
osob.

(2) Prokazatelnost plnûní povinností stanoven˘ch
pfiedpisy o poÏární ochranû a dodrÏování podmínek po-
Ïární bezpeãnosti stanoven˘ch tímto nafiízením zabezpe-
ãuje organizátor akce.

12) § 2 a § 3 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o ustanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
13) Vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.
14) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
15) § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o ustanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
16) Vyhlá‰ka ãeského báÀského úfiadu ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
17) § 26 odst 2 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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(3) Povinnost dodrÏovat podmínky poÏární ochrany
stanovené tímto nafiízením se vztahuje také na akce, kte-
ré se uskuteãní po nabytí jeho úãinnosti, i kdyÏ jejich pfií-
prava byla zahájena pfied nabytím jeho úãinnosti.

(4) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpi-
sÛ Karlovarského kraje.

JUDr. Josef Pavel 
hejtman Karlovarského kraje

Ing. Jan Zborník
1. námûstek hejtmana Karlovarského kraje
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14/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Sokolov a obcí Dasnice
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti v oblasti fiízení o pfiestupcích

Rozhodnutí Krajského úfiadu Karlovarského kraje ze dne 8. 8. 2003, ãj. 3615/LS/KJ/SP/03,
o udûlení souhlasu s vefiejnoprávní smlouvou nabylo právní moci dne 27. 8. 2003.
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15/VS/2003 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Îlutice a obcí ·tûdrá
– v˘kon pfienesené pÛsobnosti v oblasti fiízení o pfiestupcích

Rozhodnutí Krajského úfiadu Karlovarského kraje ze dne 19. 8. 2003, ãj. 3842/LS/KJ/SP/03,
o udûlení souhlasu s vefiejnoprávní smlouvou nabylo právní moci dne 6. 9. 2003.
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