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Vûstník právních pﬁedpisÛ PlzeÀského kraje

âástka 1/2001

Roãník 2006

VùSTNÍK
právních pﬁedpisÛ Moravskoslezského kraje

âástka 6

Rozesláno dne 14. prosince 2006

O B S A H
4. Naﬁízení Moravskoslezského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

Veﬁejnoprávní smlouvy

25/VS/2006 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Fr˘dlant nad Ostravicí a obcí PstruÏí
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
26/VS/2006 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Hluãín a obcí Bûlá
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
27/VS/2006 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Hluãín a obcí Kozmice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
28/VS/2006 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Kravaﬁe a obcí ·tûpánkovice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
29/VS/2006 Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Tﬁinec a obcí Bystﬁice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ

âástka 6/2006
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4
NA¤ÍZENÍ
Moravskoslezského kraje ã. 4/2006
ze dne 4. 12. 2006,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob
Rada kraje se dne 4. 12. 2006 usnesla vydat 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, a na základû ustanovení § 27 odst. 2
písm. b) bod 5 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení:

âl. 1
Základní ustanovení
(1) Úãelem tohoto naﬁízení je vymezení druhÛ akcí,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob (dále jen „akce“),
vymezení podmínek k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi
tûchto akcích a zpÛsob jejich zabezpeãení.
(2) Pro úãely tohoto naﬁízení se rozumí:
a) organizátorem akce právnická osoba, podnikající
fyzická osoba, fyzická osoba, která ji poﬁádá, nebo svolavatel, jde-li o shromáÏdûní podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu,1)
b) stavbou pro shromaÏìování vût‰ího poãtu osob2)
stavba s alespoÀ jedním prostorem urãen˘m
pro shromáÏdûní nejménû 200 osob, v nûmÏ na
jednu osobu pﬁipadá pÛdorysná plocha men‰í
neÏ 4 m2 (konferenãní sály, divadla, kina, koncertní sínû, taneãní sály, sportovní haly, tribuny,
apod.),
c) shromaÏìovacím prostorem prostor urãen˘ pro
shromáÏdûní osob; za shromaÏìovací prostory se
nepovaÏují samostatné únikové cesty a prostory,
kde jsou osoby doãasnû soustﬁedûny pﬁi probíhající evakuaci osob,
d) venkovním shromaÏìovacím prostorem shromaÏìovací prostor neuzavﬁen˘ po obvodû nebo
shora, av‰ak vytvoﬁen˘ nebo vymezen˘ stavebními konstrukcemi (napﬁ. tribuna, pódium, kontejnery, ohradní stûna, oplocení, pﬁenosné zábrany apod.), popﬁ. okolním terénem nebo
pﬁírodním prostﬁedím (svah, skála, vodní plo-

1)
2)
3)

cha apod.); za venkovní shromaÏìovací prostor
se povaÏuje také shromaÏìovací prostor v uzavﬁeném nebo polouzavﬁeném volném prostranství (dvÛr apod.) ohraniãen˘ na nejménû 75 %
délky svého obvodu trvalou nebo doãasnou
stavbou,
e) vnitﬁním shromaÏìovacím prostorem shromaÏìovací prostor, vymezen˘ po obvodû a shora stavebními konstrukcemi; za stavební konstrukce se
povaÏují také konstrukce pﬁemístitelné (posuvná
stûna ãi stﬁecha, svinovací Ïaluzie apod.) nebo
konstrukce krátkodobé – doãasné (stanové, kontejnerové, buÀkové apod.); pokud má shromaÏìovací prostor charakter vnitﬁního i venkovního
prostoru, posuzuje se vÏdy jako vnitﬁní shromaÏìovací prostor,
f) akcí spoleãenská, kulturní, sportovní, obchodní,
náboÏenská a jiná akce:
1. ve vnitﬁním shromaÏìovacím prostoru urãeném k tomuto úãelu,3) u nûhoÏ z dokumentace
ovûﬁené stavebním úﬁadem nebo z kolaudaãního rozhodnutí vypl˘vá poãet osob, pro které
je prostor urãen, pokud souãástí akce jsou poÏárnû nebezpeãné ãinnosti (pouÏívání otevﬁeného ohnû, pyrotechnick˘ch efektÛ, ohÀostrojÛ apod.) nebo pokud je organizátorem akce
fyzická osoba,
2. ve vnitﬁním shromaÏìovacím prostoru urãeném k tomuto úãelu, u nûhoÏ z dokumentace
ovûﬁené stavebním úﬁadem nebo z kolaudaãního rozhodnutí nevypl˘vá poãet osob, pro
které je prostor urãen, a poãet úãastníkÛ ãiní
200 a více osob,
3. ve venkovním shromaÏìovacím prostoru, kter˘ch se úãastní 300 a více osob; v pﬁípadû akcí
na veﬁejném prostranství i mimo nû pod ‰ir˘m
nebem, kter˘ch se úãastní 1 000 a více osob,
4. pokud tak stanoví organizátor akce, a to na základû vyhodnocení poÏárního nebezpeãí (zejména z hlediska umístûní nebo stavebního
provedení objektu, únikov˘ch cest, struktury

§ 3 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 3 písm. e) vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.
Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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úãastníkÛ akce – osoby s omezenou schopností pohybu4) apod.).
(3) Akcí ve smyslu tohoto naﬁízení není prodejní
provoz na prodejních plochách velkoprodejen, obchodních domÛ, hypermarketÛ. Akcemi v‰ak jsou za podmínek uveden˘ch v ãl. 1 odst. 2 písm. f) tohoto naﬁízení
napﬁ. autogramiády, veﬁejné produkce hudebních skupin
apod., poﬁádané v koridorech, pasáÏích a vstupních koridorech velkoprodejen, obchodních domÛ, hypermarketÛ.
(4) Za plnûní povinností na úseku poÏární ochrany
odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním
a vlastníkem nebo provozovatelem prostor, v nichÏ se
akce koná, s v˘jimkou veﬁejného prostranství, sjednáno
jinak.

âl. 2
Podmínky poÏární ochrany pﬁi akcích a zpÛsob
jejich zabezpeãení
(1) K poﬁádání akcí lze vyuÏívat pouze stavby k tomuto úãelu urãené podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu,3)
pﬁiãemÏ nesmí b˘t pﬁekroãen poãet osob pro tuto stavbu
stanoven˘ projektovou dokumentací ovûﬁenou stavebním úﬁadem ve stavebním ﬁízení nebo kolaudaãním rozhodnutím.
(2) Organizátor akce je povinen:
a) zabezpeãit poÏárnû bezpeãnostní zaﬁízení a vûcné prostﬁedky poÏární ochrany v potﬁebném rozsahu a udrÏovat je v provozuschopném stavu;
vybavení vûcn˘mi prostﬁedky poÏární ochrany
a poÏárnû bezpeãnostními zaﬁízeními vypl˘vá
z poÏárnû bezpeãnostního ﬁe‰ení stavby nebo
z obdobné dokumentace, která je souãástí projektové dokumentace ovûﬁené stavebním úﬁadem podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu,3)
b) pokud dokumentací podle písmene a) nebylo
stanoveno mnoÏství, druhy a zpÛsob vybavení
vûcn˘mi prostﬁedky poÏární ochrany a poÏárnû
bezpeãnostními zaﬁízeními, popﬁípadû nelze-li
toto prokázat, zabezpeãit a instalovat alespoÀ5):
1. na kaÏd˘ch zapoãat˘ch 200 m2 pÛdorysné
plochy podlaÏí objektu pﬁenosné hasicí pﬁístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí
schopností6) nejménû 13 A (pro poÏáry látek
v tuhém stavu, zejména organického pÛvodu,
4)

5)
6)
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jejichÏ hoﬁení je obvykle provázeno Ïhnutím),
nebo
2. na kaÏd˘ch zapoãat˘ch 200 m2 pÛdorysné plochy podlaÏí objektu pﬁenosné hasicí pﬁístroje
obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností
nejménû 70 B (pro poÏáry hoﬁlav˘ch kapalin
nebo hoﬁlav˘ch látek pﬁecházejících do kapalného stavu), nebo
3. nejsou-li na typov˘ch ‰títcích hasicích pﬁístrojÛ uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti,
jeden pﬁenosn˘ hasicí pﬁístroj na kaÏd˘ch zapoãat˘ch 200 m2 pÛdorysné plochy podlaÏí
objektu, pﬁiãemÏ jmenovité mnoÏství náplnû
hasicího pﬁístroje musí odpovídat nejménû nûkteré z tûchto hodnot: 9 litrÛ vody, 6 litrÛ vodního roztoku pûnidla, 6 kg halonu nebo jiného
ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prá‰ku
nebo 5 kg oxidu uhliãitého (CO2);
v pﬁípadech, kdy poãet pﬁenosn˘ch hasicích
pﬁístrojÛ odpovídá poÏadavkÛm podle tohoto
ustanovení, ale hasicí pﬁístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (napﬁ. stavební rozdûlení prostoru na více dispoziãnû
nepropojen˘ch místností) nebo nelze pouÏít
pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejménû
jeden pﬁenosn˘ hasicí pﬁístroj pro kaÏd˘ takto
oddûlen˘ prostor nebo nejménû jeden pﬁenosn˘ hasicí pﬁístroj s potﬁebn˘m druhem hasiva;
c) vytváﬁet v prostorách konání akce podmínky pro
rychlé zdolání poÏáru a pro záchranné práce, zejména:
1. zajistit trvale volné prÛjezdné ‰íﬁky pﬁíjezdov˘ch komunikací nejménû 3 m k objektÛm,
k nástupním plochám pro poÏární techniku
a ke zdrojÛm vody urãen˘m k ha‰ení poÏárÛ,
2. zajistit umoÏnûní pouÏití nástupních ploch pro
poÏární techniku, vnitﬁních a vnûj‰ích zásahov˘ch cest,
3. stanovit opatﬁení k zabezpeãení evakuace
a urãit osoby odpovûdné za provedení stanoven˘ch úkolÛ,
4. zajistit trvale volnû prÛchodné komunikaãní
prostory (chodby, schodi‰tû apod.), které jsou
souãástí únikov˘ch cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohroÏena evakuace nebo záchranné práce,
5. zajistit volné únikové cesty a voln˘ pﬁístup
k nouzov˘m v˘chodÛm a to po celou dobu
akce, po kterou se v prostoru nacházejí úãastníci akce,

§ 2 písm. b) vyhlá‰ky ã. 369/2001 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích zabezpeãujících uÏívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace.
§ 2 odst. 5 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
âSN EN 3–4 Pﬁenosné hasicí pﬁístroje. âást 4: MnoÏství a náplnû, minimální poÏadavky na hasicí schopnost.
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6. zajistit umístûní atrakcí, prodejních stánkÛ,
ukázek apod. tak, aby byl umoÏnûn prÛjezd
poÏární techniky, aby nedo‰lo k omezení nebo
ohroÏení evakuace, aby nedo‰lo ke znemoÏnûní pﬁístupu k poÏárnû bezpeãnostním zaﬁízením, vûcn˘m prostﬁedkÛm poÏární ochrany,
k rozvodn˘m zaﬁízením elektrické energie
a uzávûrÛm plynu, vody,
7. zajistit podmínky pro ohlá‰ení poÏáru na operaãní stﬁedisko hasiãského záchranného sboru
kraje (napﬁ. umoÏnûním pﬁístupu ke spojovacím prostﬁedkÛm),
d) zabezpeãit dodrÏování podmínek a návodÛ vztahujících se k poÏární bezpeãnosti v˘robkÛ nebo
ãinností.
(3) Pﬁi instalaci dal‰ího zaﬁízení nebo vybavení
(napﬁ. pódium) se v konstrukcích stﬁech, stropÛ a podhledÛ (vãetnû v˘plní jejich otvorÛ) shromaÏìovacích
prostorÛ nesmí pouÏít hmot, které pﬁi poÏáru odkapávají nebo odpadávají, popﬁ. nejsou jinak zabezpeãeny
proti odpadávání ãi odkapávání. Pod podhledy v prostorách, v nichÏ se koná akce a zejména nad únikov˘mi
cestami, se nesmí umisÈovat v˘zdoby a textilie, po kter˘ch se poÏár ‰íﬁí a které jako hoﬁící odpadávají nebo
odkapávají.
(4) Pﬁi akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní poÏárnû nebezpeãn˘ch ãinností (pouÏívání otevﬁeného ohnû,
pyrotechnick˘ch efektÛ, ohÀostrojÛ apod.), musí b˘t dodrÏovány poÏadavky zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ.7)
(5) Pﬁi akci uvnitﬁ uzavﬁeného objektu je zakázáno
plnûní balónkÛ plyny, které ve smûsi se vzduchem tvoﬁí
hoﬁlavou nebo v˘bu‰nou smûs (napﬁ. vodík, acetylén);
takto naplnûné balónky nelze pouÏívat ani jako v˘zdobu.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
zﬁizuje preventivní poÏární hlídku minimálnû ve sloÏení
velitel a dva ãlenové. Poãet ãlenÛ je nutno upravit s ohledem na rozlehlost místa konání akce, poãet úãastníkÛ,
moÏnosti úniku osob, poÏární nebezpeãnost ãinností
apod. Je-li organizátorem akce8) fyzická osoba, je povinna zajistit její ﬁádn˘ prÛbûh, vãetnû zaji‰tûní poÏární
ochrany, potﬁebn˘m poãtem zpÛsobil˘ch9) poﬁadatelÛ.
(7) Úkolem preventivní poÏární hlídky, pﬁípadnû poﬁadatelÛ, je dohlíÏet na dodrÏování pﬁedpisÛ o poÏární
ochranû v prÛbûhu konání akce a v pﬁípadû vzniku poÏáru provést nutná opatﬁení k záchranû ohroÏen˘ch osob,
7)
8)
9)
10)
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pﬁivolat jednotku poÏární ochrany a zúãastnit se likvidace poÏáru.
(8) Podrobnosti o zﬁizování a ãinnosti preventivní
poÏární hlídky jsou uvedeny v pﬁíloze tohoto naﬁízení,
která je jeho nedílnou souãástí.
(9) V pﬁípadû, Ïe organizátorem akce je právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba jsou tyto dále povinny:
a) plnit povinnosti na úseku poÏární ochrany stanovené právním pﬁedpisem,10) pokud akce souãasnû
splÀuje kritéria ãinností se zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím nebo s vysok˘m poÏárním nebezpeãím;
b) oznaãovat místa pﬁíslu‰n˘mi bezpeãnostními
znaãkami, pﬁíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu
k poÏární ochranû.
(10) Organizátor akce je dále povinen:
a) nezahajovat akci pﬁi zji‰tûní nedostatkÛ v podmínkách poÏární ochrany, které nelze odstranit
pﬁed zahájením akce;
b) pﬁeru‰it nebo ukonãit akci pﬁi bezprostﬁedním
nebezpeãí vzniku poÏáru, které nelze odstranit,
a zejména je-li znemoÏnûn únik, evakuace nebo
záchrana osob nebo majetku nebo na návrh preventivní poÏární hlídky popﬁ. poﬁadatelÛ.
(11) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛsobem a v potﬁebném rozsahu se stanoven˘mi opatﬁeními k zabezpeãení poÏární ochrany:
a) úãastníky akce (napﬁ. rozmístûním informaãních
a bezpeãnostních tabulek a znaãení, pokyny uveden˘mi na pozvánce nebo vstupence apod.),
b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (preventivní poÏární hlídka a poﬁadatelé).

âl. 3
Povinnosti úãastníkÛ akce
V‰ichni úãastníci akce jsou povinni:
a) dodrÏovat opatﬁení stanovená organizátorem akce;
b) dbát pokynÛ organizátora akce, poﬁadatelÛ a preventivní poÏární hlídky vydan˘ch k zabezpeãení
poÏární ochrany pﬁi akci;

Napﬁ. vyhlá‰ka ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
Zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 6 odst. 5 písm. b) zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Strana 133

Vûstník právních pﬁedpisÛ Moravskoslezského kraje

c) poãínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poÏáru,
zejména pﬁi pouÏívání tepeln˘ch, elektrick˘ch,
plynov˘ch a jin˘ch spotﬁebiãÛ, pﬁi pouÏívání hoﬁlav˘ch nebo poÏárnû nebezpeãn˘ch látek, manipulaci s nimi nebo s otevﬁen˘m ohnûm ãi jin˘m
zdrojem zapálení,
d) bezodkladnû oznámit organizátorovi akce, poﬁadatelÛm nebo preventivní poÏární hlídce poÏár
nebo bezprostﬁední nebezpeãí jeho vzniku.

âástka 6/2006

âl. 5
Ustanovení spoleãná a závûreãná
(1) Tímto naﬁízením nejsou dotãeny povinnosti t˘kající se poÏární ochrany pﬁi akcích stanovené zvlá‰tními
právními pﬁedpisy.13)

âl. 4
Sankãní ustanovení

(2) Zru‰uje se naﬁízení Moravskoslezského kraje
ã. 1/2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob, a ãást první naﬁízení Moravskoslezského kraje
ã. 7/2002, kter˘m se mûní naﬁízení Moravskoslezského
kraje na úseku poÏární ochrany.

Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením
lze postihovat jako pﬁestupek11) nebo jin˘ správní delikt.12)

(3) Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pﬁedpisÛ Moravskoslezského kraje.

Ing. EvÏen To‰enovsk˘ v. r.
hejtman kraje
Pavol Luk‰a v. r.
námûstek hejtmana kraje

11)
12)
13)

§ 46 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 11 odst. 1 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zejména 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, ve znûní naﬁízení vlády ã. 498/2002 Sb., vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
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Pﬁíloha
k naﬁízení Moravskoslezského kraje ã. 4/2006
Podrobnosti o zﬁizování a ãinnosti preventivní poÏární hlídky
1.

Preventivní poÏární hlídka (dále jen „hlídka“) je sloÏena z velitele a nejménû dvou ãlenÛ. Poãetní sloÏení hlídky
a její vybavení hasebními prostﬁedky v‰ak musí odpovídat rozsahu akce, dispoziãnímu ﬁe‰ení místa nebo objektu
konání akce a skuteãnosti, zda jsou souãástí akce poÏárnû nebezpeãné efekty.

2.

SloÏení hlídky z niÏ‰ího poãtu osob je moÏné pouze v pﬁípadech, kdy ve‰keré povinnosti urãené poÏární hlídce
mohou b˘t zaji‰tûny tímto sníÏen˘m poãtem osob.

3.

Funkcí hlídky nemohou b˘t povûﬁovány osoby, které by v rámci plnûní jin˘ch úkolÛ nemohly ﬁádnû vykonávat
funkci v hlídce a které neabsolvovaly pﬁíslu‰nou odbornou pﬁípravu.

4.

Do hlídky lze zaﬁadit pouze osoby star‰í 18 let, které jsou tûlesnû a du‰evnû zpÛsobilé pro plnûní stanoven˘ch
úkolÛ (zejména se zﬁetelem na pﬁedpokládané zaji‰Èování evakuace osob).

5.

Organizátor akce zaji‰Èuje odpovídající podmínky pro ãinnost hlídky tak, aby:
a) byly vymezeny úkoly hlídky, vãetnû urãení jejího stanovi‰tû, pﬁiãemÏ úkoly musí b˘t stanoveny tak, aby je bylo moÏné zajistit a byly stanoveny vÏdy konkrétní osobû;
b) byl stanoven a zabezpeãen mezi velitelem a ãleny hlídky, v pﬁípadû vût‰ího poãtu hlídek i mezi veliteli hlídek,
funkãní zpÛsob komunikace pro prÛbûh akce k zaji‰tûní neodkladného pﬁedávání informací.

6.

Hlídka dohlíÏí na dodrÏování pﬁedpisÛ o poÏární ochranû a opatﬁení stanoven˘ch organizátorem akce a vyÏaduje jejich plnûní.

7.

âlenové hlídky nesmí po dobu v˘konu ãinnosti poÏívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

8.

Osoba zaﬁazená do hlídky je povinna:
a) zúãastnit se odborné pﬁípravy, jejíÏ souãástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce,
s dokumenty, kter˘mi jsou stanoveny podmínky poÏární bezpeãnosti pro akci; vymezení, o které dokumenty
se jedná, pﬁíslu‰í organizátoru akce;
b) k v˘konu ãinnosti poÏární hlídky nastoupit v ãasovém pﬁedstihu pﬁed zahájením akce stanoveném organizátorem akce;
c) nosit v prÛbûhu akce stanovené oznaãení;
d) informovat organizátora akce pﬁi bezprostﬁedním nebezpeãí vzniku poÏáru, které nelze odstranit, a zejména
je-li znemoÏnûn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.
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25/VS/2006
Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Fr˘dlant nad Ostravicí a obcí PstruÏí
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
Rozhodnutí, ã. j. MSK 168105/2006, kter˘m Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas
s uzavﬁením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 11. 2006.
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Ve Fr˘dlantû nad Ostravicí dne 16. 10. 2006

Ing. Bohumil Dolansk˘ v. r.
starosta mûsta Fr˘dlant nad Ostravicí

âástka 6/2006

Ve PstruÏí dne 16. 10. 2006

Ing. Franti‰ek Kraut v. r.
starosta obce PstruÏí
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26/VS/2006
Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Hluãín a obcí Bûlá
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
Rozhodnutí, ã. j. MSK 166438/2006, kter˘m Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas
s uzavﬁením této smlouvy, nabylo právní moci dne 24. 11. 2006.
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V Hluãínû dne 9. 10. 2006

Bc. Petr Adamec v. r.
starosta mûsta Hluãín
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V Bûlé dne 3. 10. 2006

Karel Krupa v. r.
starosta obce Bûlá
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27/VS/2006
Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Hluãín a obcí Kozmice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
Rozhodnutí, ã. j. MSK 158752/2006, kter˘m Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas
s uzavﬁením této smlouvy, nabylo právní moci dne 10. 11. 2006.
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V Hluãínû dne 27. 9. 2006

Bc. Petr Adamec v. r.
starosta mûsta Hluãín
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V Kozmicích dne 20. 9. 2006

Ing. Petr Kozák v. r.
starosta obce Kozmice
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28/VS/2006
Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Kravaﬁe a obcí ·tûpánkovice
– zaji‰Èování v˘konu ãinnosti podle zákona o obecní policii
Rozhodnutí, ã. j. MSK 161754/2006, kter˘m Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas
s uzavﬁením této smlouvy, nabylo právní moci dne 21. 11. 2006.
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V Kravaﬁích dne 4. 9. 2006

Ing. Andreas Hahn v. r.
starosta mûsta Kravaﬁe

âástka 6/2006

V ·tûpánkovicích dne 4. 9. 2006

Mgr. Jan Katolick˘ v. r.
starosta obce ·tûpánkovice
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29/VS/2006
Veﬁejnoprávní smlouva uzavﬁená mezi mûstem Tﬁinec a obcí Bystﬁice
– v˘kon pﬁenesené pÛsobnosti ve vûcech pﬁestupkÛ
Rozhodnutí, ã. j. MSK 170561/2006, kter˘m Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje udûlil souhlas
s uzavﬁením této smlouvy, nabylo právní moci dne 2. 12. 2006.

âástka 6/2006

V Tﬁinci dne 6. 10. 2006
Ing. Igor Petrov v. r.
starosta mûsta Tﬁinec
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V Bystﬁici dne 20. 9. 2006
Ladislav Ol‰ar v. r.
starosta obce Bystﬁice
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Vydává: Moravskoslezsk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje, 28. ﬁíjna 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
Roãní pﬁedplatné: pﬁedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pﬁedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh
bude vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2006 ãiní 1 050 Kã (bez DPH).
Vychází dle potﬁeb Moravskoslezského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pﬁedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401

