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Čj.: H1 – 12 – 3/2018 

Počet listů:3 

Počet příloh: 2 (1 list) 

Výtisk  jediný! 

 

OBEC Hradiště 
Obecně závazná vyhláška č.  4/2018, 
kterou se vydává Požární řád obce 

 
Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání konaném 2. března  2018 pod čj. 

H1 – 13 – 1/2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 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 předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 
 

Čl. 1             
Úvodní ustanovení 

 
            Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.  
 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území obce Hradiště (dále jen „obec“) je zajištěna 
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Podmokly na základě Smlouvy o spolupráci 
při zabezpečování požární ochrany v obci Hradiště s obcí Podmokly a dále dalšími 
jednotkami požární ochrany dle nařízení Plzeňského kraje (dále jen kraje). 

 
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení 

zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce: 
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci vždy po 

závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci, 
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární 

ochrany obce, a to minimálně 1 x za rok. 
 

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku 

požáru se zřetelem na místní situaci 

 

  (1)    Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek se     
považuje: 

  a)     sklizně pícnin, obilovin, slámy a jejich posklizňové úpravy a skladování. Doba 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vymezena zahájením hlavních 
přípravných prací spojených se sklizní a ukončena skladováním, 

           b)       provádění požárně nebezpečných činností v lesních porostech, spojených 
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s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lesních a využívání 
přírodního prostředí k rekreačním účelům v období sucha, 

         c)         mimořádné klimatické podmínky. 
 

    (2)    Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

             považuje: 

         a)       za období sucha je považováno období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku, 

         b)       tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. l písm. f) bod 1                                   

zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení, 
         c)    touto vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené k zabezpečení   

požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nařízením kraje. 

 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

 
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7. 
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární 
ochrany uvedenou v čl. 2 a dalšími jednotkami (příloha č. 1). 

 

Čl. 5 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti  

 
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat 

v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro 
hašení požárů.  

 
(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. 

 
(3) Obec nad rámec nařízení kraje stanovila další zdroje vody pro hašení požárů. 

     a) přirozené zdroje : 
1. rybník na návsi, přístup ze všech stran, 
2. řeka Berounka – dovoz cisternami, nejvhodnější přístupy jsou před mostem – 

                  vodácké tábořiště a hydranty rozmístěné v obci (viz příloha č. 2). 

(4)    Obec 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 příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce 
požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje územní odbor 
Rokycany 

(5)       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 
a trvalou použitelnost zdroje. 

(6)      Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto 
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči 
pozemku nebo komunikaci sám. 
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1) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

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

 
Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou 

„Ohlašovna požárů”: v budově obecního úřadu na adrese Hradiště 36, 338 08 Zbiroh, č. 
tel. 732740525, veřejná telefonní stanice v č. p. 10, č. tel. +420 371 796 455. 
Dále lze volat z mobilního tlf. na bezplatná volací čísla 150 a 112. 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 
 Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:  

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován hlasem po vsi a zvonem z místní 
kapličky. 

 
                            
                                                            Čl. 10 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního  poplachového 

plánu kraje je uveden v příloze č. 1. 
 
 

Čl. 11 
 

Přiřazené jednotky PO, požadavek na jejich dobu dojezdu a důležitá tlf. čísla 
 

JSDHO Podmokly         doba dojezdu 25 min      +420 371 796 381, +420 371 796 452 
JSDHO Zvíkovec           doba dojezdu 20 min     +420 604 386 444, +420 603 439 892 
 

Čl. 12 

Účinnost 

      Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje „Požární  řád“ platný 

dnem účinnosti 15.1.2000. 

                          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. března 2018. 
 

Jana Helclová v. r.  Ing. Pavel Šubrt v. r. 

 místostarostka      starosta  

   

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3. března 2018 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:        
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Příloha č. 1 
 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE: 

 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 
ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují 
jednotku požární ochrany. 
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v 
katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární 
ochrany: 
 

St. pož. 
poplachu 

Jednotka PO Jednotka PO Jednotka PO Jednotka PO 

I. JSDH Podmokly         JSDH Mlečice     JSDH Zvíkovec             PS Radnice 
 

II.               JSDH Prašný Újezd   JSDH Chříč         JSDH Hlohovice         JSDH Drahoňův 
Újezd 
 

II.               JSDH Slabce              HZS Rokycany 
 

  

III. JSDH Kladruby          JSDH Vejvanov   JSDH Radnice JSDH Zbiroh 

III. JSDH Skryje    

 

Příloha č. 2 
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