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Vahledem k tomu, Že se v posledni 
_{o.!* množi případy, kdy dochá zi ze strany

rŮzných nejmenovaných subjektů k pořádání akci, kierých ie z*eastňuje větši pscet
osob {a ta i v urČitérn ča*ovém intervalu pravidelně se opakujicim} a 1ejicrrz součástí
ie i konáni ohňostroje, zdurazňrrle Hasičský záehranný sLor Libáreckého k€*,
Územni odbor Jablonec nlN nutnost sBlnění některych podminek souvisejiciih
s konáním těchto akci v souladu se shcra uv*deným předpisem.

NařÍzeni LK Č. 6l20a2 ze dne §. února ?002 {dále jen ,"nařizení"J stanovuje podmínky
PoŽárni bezPeČnosti PrCI zabeepcčeni k*;lturnich, sportovnieh. spo*eenskýcrr,
z*bavnieh, obchodnich, nábož*nských a jinýclr obdobnlfch akeí a shromážďění.
kteqich se zůčastňuje vět§i počet osob. 

"|€:|i. 
součágti ahce kpnÉni phňo,§t,rpie, musi

4
ťPt",4--nařiz*niJ" Pro okres Jablonec nlN je io operaeni informačni itreaisto
Územniřro odboru Jablonec nlN, Čkněni akci j* v n'ařizeni provedeno dle mí*ta
konání a PoČlu osob {vie, § ? odst ž). Pro konáni takový*hto akci je nutné, aby jejich
*rqaniZátOr Prokaeatelně stanrrvil rornah = rnůcrrh :z:r}raznaňanl na*4r-i x*t'.ra*.,

nařizeni).přičemžsepostupujezpůsobemstanovenym
o stanoveni Podminek poŽární bezpečnosti a výkcnu státniho požárniho dozoru *

§ 1§ ,,lPusqb urČení Podminek požárni bezpeénosti pťi činnostech ** .oy,s*,.,ý1l]
pažárninl nebeapečim",

ZPracování roesahu a zpŮsobu zabezpečeni požární achrany pro konání předměíné
akce s* Provádí před jejím zahájením a organiaátor může (á zpravidla tomu tak je}
k teto Činnosti Pověfit osobu oprávněnou, resp. gsobu odborně'apůsobilau v oblasti
PoŽárni oehranY, tzv" OZO, Oznamovaci povinnost organizátora o zpracováni tohoto
druhu dokum*ntace, re§p, splnění t*to podrninky aáe neplati, §siatni ustancvení
naťiaeni timto nejsou dotČena. Na závěr dadáváme, že pokud by př, vzniku
tnimoř*dn* události a následném šelřeni ve věci vyšlo najevo, že arganizátor akce
nedodrŽel Podminky stanorrené v nařiaení. vystavuje se tak možnému nebexpečí
případné sankce
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