OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA KLOBOUKY U BRNA
č.3/2004
Město Klobouky u Brna na základě usnesení zastupitelstva ze dne 23.11.2004 podle § 29
odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Článek 1
Úvodní ustanovení
1, Požární řád obce stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany na území Města
Klobouky u Brna dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů . Uvádí povinnost právnických osob,
podnikajících fyzických osob a fyzických osob ( občanů ) na území města. Požární řád města
zpřesňuje plnění těchto povinností se zřetelem na místní podmínky a stanovuje úkoly a
postavení osob pověřených plněním úkolů při zajišťování požární ochrany.
2, Požární řád města, jeho souhrnné znění je trvalou součástí dokumentace požární ochrany
obce, za jeho vypracování a uplatňování jednotlivých ustanovení při zabezpečování požární
ochrany ve městě odpovídá starosta města. Požární řád města, minimálně výpis z požárního
řádu města, musí být trvale zveřejněn způsobem v místě obvyklým, např. na úřední desce
městského úřadu.

Článek 2
Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě a v jeho místních
částech.
§ 29 zákona o požární ochraně
(1) Město v samostatné působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města s místní působností, která
provádí hašení požárů a záchranné práce ve svém územním obvodu
b) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
města
c) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů
města a požární ochrany, s výjimkou případů uvedených v zákoně ČNR č.
133/1985 Sb. v platném znění, § 27 odst. 1 písm. e)
d) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby
svého územního obvodu
e) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
f) zřizuje ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár

(2) Město plní obdobně povinnosti uložené zák. č. 133/1985 právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám
(3) Město v přenesené působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly:
a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů města
na jejich odborné přípravě
b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného
stavu
K plnění výše uvedených úkolů na úseku požární ochrany je stanovena následující
organizační struktura:
1. Za zajištění požární ochrany na území Klobouky u Brna zodpovídá rada města zastoupená
starostou města.
2. Město Klobouky u Brna zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města.
Velitelé této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti
vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta města.
3. Velitel jednotky vypracovává plán odborné přípravy členů jednotky, tuto přípravu
organizuje a řídí. Navrhuje strojníky jednotky a předkládá radě města požadavky
na zabezpečení jejich odborné způsobilosti. Velitel vede dokumentaci jednotky, zejména
doklady o odborné přípravě, o používání a zkoušení prostředků požární ochrany a dále pak
vede evidenci o výjezdech jednotky. Připravuje a předkládá požadavky na provedení
prověřovacích a taktických cvičení. Předkládá požadavky na vybavení jednotky prostředky
požární ochrany. Informuje radu města o všech důležitých skutečnostech mající vliv
na činnost jednotky.
4. Dokumentace požární ochrany města je vedena ve smyslu § 27 vyhlášky MV č. 246/2001
Sb., kterou se provádí některé ustanovení zákona o požární ochraně.
5. Jednou za půl roku předloží velitel jednotky SDH městské radě k projednávání zpráv
o stavu zajištění požární ochrany a rada předloží zprávu 1 x ročně k projednání zastupitelstvu.

Článek 3
Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární
ochrany, určené se zřetelem na místní podmínky.
V rámci území Města Klobouky u Brna nejsou stanoveny žádné specifické podmínky
pro zajišťování požární ochrany, proto podnikající osoby a fyzické osoby plní úkoly
vymezené obecně závaznými předpisy. Jde o základní povinnosti ze zákona ČNR č. 133/
1985 Sb. , o požární ochraně, v úplném znění z č. 67/2001 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány
zásady požární ochrany stanovené obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 133/1985
Sb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou, dále zákonem FS 50/1976 ( stavební zákon
) v platném znění a dalšími předpisy upravujícími povinnosti na úseku požární ochrany, jako
jsou některé vyhlášky ČÚBP a České technické normy ( ČSN ). Za zajištění těchto požadavků

zodpovídá statutární orgán právnické osoby, podnikající fyzická osoba, nebo její odpovědný
zástupce.
Výňatek ze zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v úplném znění zákona
č. 67/2001 Sb.
§ 1) ods. 2)
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život
a zdraví osob, zvířat a majetku, při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných
mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím
vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.
§ 5) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
odst. 1)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené
požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,
lze instalovat a používat pouze schválené druhy
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, zejména udržovat volné
přejezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný
přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie,
k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární
ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy,
zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární
ochrany, nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů a požární ochraně
a neprodleně odstraňovat závady
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinnosti
na úseku požární ochrany poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci
a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem
a ve stanovených lhůtách plnit jím uložená opatření
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky
nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištěn příčiny vzniku požáru
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo
v prostorách, které vlastní, nebo užívají
Podrobnosti o plnění povinností, které jsou uvedeny v době a) jsou rozpracovány v § 1 – 4
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. ...

Členění provozovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním
nebezpečím je uvedeno v § 4 zákona o požární ochraně …
§ 6 (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny
a) stanovit organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí
provozovatele činnosti
b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti
provozovaných činností případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li
podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny
zvláštním právním předpisem
c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem
zařízení
d) stanovit u hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob
pověřených obsluhou kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických
zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit
provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou
kvalifikací
e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladových látek a materiálů potřebné ke stanovení
preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku
(2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle ods. 1 písm. b) musí
odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení
§ 6a (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým
požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit
posouzené požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších
povinností na úseku požární ochrany
Pomoc při zdolávání požárů
§ 18)
Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestli je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
c) ohlásit neodkladně na určeném místě požár nebo zabezpečit jeho uhašení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo města
§ 19
Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo města
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání
požáru.

Základní povinnosti fyzických osob – občanů
Povinnosti jsou převzaty ze zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v úplném znění
z. č. 67/2001 a z prováděcího předpisu k zákonu o požární ochraně, vyhl. MV č. 246/2001
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Tučným písmem je uveden výňatek ze zákona o požární ochraně a běžným písmem
z prováděcího předpisu ( vyhlášky ) :
( případně výklad ke znění obou právních předpisů )
§1
Odst. (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířata a majetek, při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných
mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím
vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom
důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.
§ 17
základní povinnosti fyzických osob
Odst. (1) Fyzická osoba je povinna
a)počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení

Povinnost fyzických osob podle § 17) odst. 1 písm. a) zákona – počínat si tak,
aby nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně
uvedených v § 2 odst. 1) a 2) zákona č. 133/1985 Sb., návodů a pokynů upravujících
požadavky požární ochrany dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi
k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále
a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to,
aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva,
dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly
ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné
vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních
konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento
návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat
u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm
v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost
500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech
b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat
ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat
bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,
při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby
na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nachází zdroj otevřeného

ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy
a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách,
v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová
příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, dbát
zvýšené opatrnosti při skladování otevřeným ohněm, dbát zvýšené opatrnosti při
skladování otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době
sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov
a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování
uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místi apod.

b)zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody
a topení
c)plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
d)obstarávat požárně bezpečnostní zařízení a věcně prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem
e)zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky
v provozuschopném stavu, uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená
zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
f)vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce
g)umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru
h)oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý
požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách které vlastní nebo užívá
i)dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností
Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat
topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž
byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat
a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně,
udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku
požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty
tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo
ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy,
poskytovat součinnost orgánům státního požárního dozoru při kontrolách dodržovat
povinností stanovených předpisy o požární ochraně apod.
(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár.
Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 2 zákona zahrnuje pečovat o rádný dozor
nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám
a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.
(3) Fyzická osoba nesmí

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
f) provádět vypalování porostů
( 4 ) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru ( § 35 zákona
) a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená výše uvedeným orgáne

Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 1 zákona zahrnuje dodržování ustanovení
zvláštních předpisů vyžadujících splnění určitých podmínek při činnostech, které mohou
způsobit vznik požáru. Jinými věcnými prostředky elektrické požární signalizace, hasící
zařízení a další prostředky a zařízení sloužící ke zjištění vzniklých požárů, jejich ohlášení
a k provedení hasebního zásahu.
Další povinnosti na úseku požární ochrany, které je třeba na území Města Klobouky u Brna
plnit
Právnické nebo podnikající fyzické osoby a fyzické osoby ( občané ) nesmí plošně vypalovat
porosty.
- v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa platí zákaz kouření a manipulace
s otevřeným ohněm, zejména zakládání ohnišť ( mimo pěstební a těžební činnost
a rekreační zařízení právnických a podnikajících fyzických osob ), manipulace
s jinými zdroji zapálení ( žhnoucí částice, zařízení s vysokou teplotou ) a jízda
a odstavování motorových vozidel ( mimo pěstební a těžební činnost a obsluhy
rekreačních zařízení právnických a podnikajících fyzických osob ).
- manipulace se zdroji zapálení při pěstební a těžební činnosti a v rekreačních zařízeních
právnických a podnikajících fyzických osob umístěných v lese nebo na jeho okraji
musí být ošetřena organizačními a technickými opatřeními k zajištění požární
bezpečnosti.
- obdobně jako v případě lesa a jeho blízkosti jsou právnické a podnikající fyzické
osoby a fyzické osoby ( občané ) povinny dbát zvýšené opatrnosti i v okolí jiných
porostů, které mimo vegetační období nebo v jeho průběhu zasychají ( nekultivované
travnaté plochy, obilí ... ), zejména v době sucha.
- fyzické osoby musí uposlechnou nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky
požární ochrany vydané v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky
požární ochrany, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není
potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení
zásahu.
- rozdělávání otevřených ohňů mimo k tomu určených prostor je nutno předem hlásit
na hasičský záchranný sbor Břeclav.
Porušení uvedených povinností je možno postihnout pokutou do výše 10, 20 a 25 tisíc Kč.
Výše pokuty závisí na závažnosti přestupku, vz. § 78 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb.

Článek 4
Druh, velikost a vybarvení jednotky požární ochrany
Město Klobouky u Brna je ve smyslu § 29 zákona o požární ochraně zřizovatelem jednotky
sboru dobrovolných hasičů města. Jednotka požární ochrany je zařazena do kategorie
JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů města s členy, kteří vykonávají službu
v jednotce požární ochrany dobrovolně. Jednotka požární ochrany této kategorie provádí
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu *) ve svém územním obvodu.
Početní stav jednotky činí minimálně 13 osob.
Organizační struktura jednotky požární ochrany města odpovídá příloze č. 4, vyhlášky MV
č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Pro zásahovou činnost
má jednotka požární ochrany města k dispozici zásahová vozidla , která jsou uvedena
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky .

Článek 5
Přehled zdrojů požární vody
Jako zdroj požární vody je území města využita vodovodní síť jejímž správcem jsou Městské
vodárny. Pro odběr vody z tohoto zdroje jsou určeny podzemní hydranty uvedené
v následujícím přehledu.
Seznam hydrantů vodovodní sítě Města Klobouky u Brna , které slouží jako zdroje požární
vody.
Seznam hydrantu je přílohou č. 2 této Obecně závazné vyhlášky.
Uvedené hydranty musí být trvale volně přístupné, řádně označené. Město vyžádá 1x ročně
od správce hydrantové sítě zápis o provedení kontroly funkčnosti ve smyslu ČSN 730873.
Zápis z provozní kontroly je součástí dokumentace požární ochrany.
V případě požáru lze vodu odebírat i z hydrantových sítí areálů průmyslových nebo
zemědělských podniků, případně větších provozoven, viz. § 19) zákona o požární ochraně.
V okrajových částech města lze vodu pro požární zásah odebírat i z volných vodních zdrojů
pomocí cisternových automobilových stříkaček nebo přenosných požárních stříkaček,
na místech, na které je možný příjezd uvedené techniky a délka sacího řádu při ponoření
sacího koše 30 cm pod hladinu nepřekročí 10 m.

Článek 6
Seznam ohlašoven požárů, jejich označení a způsob vyhlášení ve městě.
(1) Přijeté ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru:

Integrovaný záchranný systém – tel. 112 ( non stop )

Hasiči – tel. 150 ( non stop )
Město Klobouky u Brna - 519 361 570
Starosta města - 602 325 303
Velitel JPO – 608 451 364
Ohlašovna požárů – 519 419 248

Důležitá telefonní čísla:
JME poruchy – tel. 840 111 222 ( non stop )
JMP poruchy – tel. 1239 ( non stop )
Městské vodárny – L. Mezuláník – tel. 603 598 743
Policie – tel. 158
První pomoc – tel. 155
Zdravotní středisko – MUDr. Blanář – tel. 519 419 152

(2) Způsob vyhlášení požárního poplachu:
a) signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty ( 25 sec. Tón – 10 ces. Pauza – 25 sec. Tón )

Článek 7
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany ve městě a v jeho místních částech
se zřetelem na denní a noční dobu.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
a dále následující jednotkou požární ochrany.

Článek 8
Výpis z požárního poplachového plánu okresu.

Výpis z požárního poplachového plánu tvoří přílohu č.3 této Obecně závazné vyhlášky.

Vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu zajišťuje Operační středisko Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje územní odbor Břeclav v závislosti na rozsahu
mimořádné události, zejména na počtu ohrožených osob a ploše zasažené požárem, havárií
nebo živelní pohromou.

Článek 9
Závěrečné ustanovení.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/92 ze dne 14.3.1996.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po vyhlášení .

Pavel Volek
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Klobouky u Brna dne: 24.11.2004
Sejmuto z úřední desky MěÚ Klobouky u Brna dne:

Ing. Jindřich Koubek
starosta města

Příloha č.1 k OZV č .3/2004

Prostředky strojní služby

T- 148
CAS 12
T- 148
CAS 25
T- 623
FORD TRANSIT

BVA 16-27
BVA 86-94
BVA 63-69
1B 7 7314

Příloha č.3 k OZV č .3/2004
Výpis z požárního poplachového plánu okresu

I.
II.
III.

stupeň požárního poplachu: SDH Klobouky u Brna, HZS Hustopeče,
SDH V. Pavlovice, SDH Krumvíř
stupeň požárního poplachu: HZS Břeclav, SDH Klobouky u Brna, SDH Čejč,
SDH H. Bojanovice
stupeň požárního poplachu: HZS Mikulov, SDH Podivín, SDH V. Bílovice, SDH
Rakvice

Vyhláška č. 3/2004
Město Klobouky u Brna na základě usnesení zastupitelstva ze dne ..……... podle § 29 odst. 1
písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
§ 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů , vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Klobouky u Brna upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Klobouky u
Brna , které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o
požární ochraně.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen “JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního
poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky
jsou uvedeny v Příloze č.1 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského
kraje, který město obdrží od HZS kraje.
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město:
 pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany ve městě
minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících
vztah k požární ochraně obce,


pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu velitele jednotky SDH. Konkrétní určení
osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:



....... (vypsat konkrétní činnost) .......; požární bezpečnost při provozování této
činnosti je zabezpečena ....... (vypsat konkrétní způsob např. zřízení požární
hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí .......
(dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky),



.... (vypsat obdobným způsobem další činnosti).

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 ..... (vypsat konkrétní určení doby např. období sucha, letní období od ….... do
….... atd.) …....; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena ….... (vypsat
konkrétní podmínky, např. zákaz kouření, rozdělávání ohňů, zřízení požární
hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí …....
(dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky). Tímto ustanovením nesmí být
dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně,
respektive vychází se z tohoto ustanovení,


….... (vypsat obdobným způsobem další období).

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 ….... (vypsat konkrétní objekt, např. kulturní středisko) …....; požární bezpečnost
v tomto objektu je zabezpečena ….... (vypsat konkrétní způsob, např. zřízení
požární hlídky). Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí
….... (dokumentace obce nebo přílohy vyhlášky),


….... (vypsat obdobným způsobem další objekty).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce/města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Město zřizuje jednotky/jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení jsou:
 zřizovací listina JSDH,


dohoda o členství v JSDH,



jmenovací listina velitele JSDH.

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice ….... (uvést adresu) ….... nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti

Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.),
......
......


umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení
dešťové vody, apod.),

......


......
víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady,
hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.),

......
......
U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná
kapacita zdroje, podmínky použitelnosti, atd.
Obec/město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku
a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS ….... (název)
….... kraje.
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje ….... (dle místních podmínek lze stanovit další opatření).
Doporučujeme zvážit konkretizaci povinností vlastníků zdrojů podle katastrálních čísel
nemovitostí nebo podle popisných čísel objektů, což lze učinit jako neveřejnou část vyhlášky,
se kterou budou prokazatelně všichni vlastníci seznámeni.
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec/město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
“Ohlašovna požárů”:
..... (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů
apod.).
......
Obec/město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena
tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:
...... (název, adresa, telefon, případně další specifikace, je-li na adrese více majitelů apod.).
......
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
 signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo


signálem

“POŽÁRNÍ POPLACH”,

vyhlašovaným

elektronickou

sirénou

(napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné
minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci/městě vyhlašuje ….... (uvést konkrétní způsob podle místní situace).
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu ….... (název) ….... kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší …....
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti …....

Příloha č. 1 k vyhlášce č. ..............

Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města, mimo JSDH
obce/města. Jednotky jsou určeny výpisem z Požárním poplachovým plánem místně
příslušného kraje.
Stupně poplachu
I. stupeň

Kat.

II. stupeň

Kat.

III. stupeň

Požární poplachový plán je uložen na územně příslušných OPIS HZS. V Jihomoravském
kraji zabezpečí (dle SIAŘe Ř HZS JmK Částka 35/2004) oznámení změny dotčeným subjektům
územně příslušný OPIS HZS JmK do 60-ti dnů od nabytí platnosti.

Kat.

