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Město Bohumín
Obecně závazná vyhláška

Č. ~~/20l6,
kterou se mění OZV Č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína

ve znění OZVČ. 1/2016
Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 13. 6. 201 6, usnesením č. 147/1 2
usneslo vydat na základě ~ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a ~ 15 nařízení vlády Č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ~ 10 písm. d) a ~ 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Článek 3 se nahrazuje nových zněním a zní takto:

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požárů se zřetelem na místní situaci

(1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jsou při provozování činností
povinny respektovat zásady požární bezpečnosti stanovené zvláštními právními
předpisy.1

(2) Pořádání společenských, kulturních, sportovních, obchodních, zábavních, náboženských
a jiných akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je nutno provádět v souladu
s platným Nařízením Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob2.

(3) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů jakož i dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upravuje platné Nařízení
Moravskoslezského kraje3.

(4) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského
kraje na úřední desce krajského úřadu v souladu s platným Nařízením
Moravskoslezského kraje. Městský úřad Bohumín zveřejní toto vyhlášení způsobem
v místě obvyklým (na úřední desce, na webových stránkách města, ve vývěskách apod.).

1 Zejména zákon Č. 133/1 985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně; vyhláška Č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
nařízení Moravskoslezského kraje, která mají vztah k požární ochraně
2 Nařízení Moravskoslezského kraje Č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
~ Nařízení Moravskoslezského kraje Č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů



Článek 2
U činnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím Po dni jejího
vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Bohumín.

Ing. Petr Vícha, v. r. Ing. Lumír Macura, v. r.
starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1~ 0‘. ~‘1~

Sejmuto z úřední desky dne: 0.~ ‚2v. ~Of~


