
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, 
číslo 3/2011 

kterou se vydává  
 

POŽÁRNÍ   ŘÁD 
obce SVOJŠICE 

 
Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na 

základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, v pozdějším znění, 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: 

 
čl.  1 

Úvodní ustanovení 
 

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. 
 

čl.  2 
Vymezení činnosti osob 

pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 

1) Za zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi  na území obce odpovídá obec Svojšice 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985 
Sb. o požární ochraně v platném znění. 

2) K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Svojšice požární jednotku 
a jmenuje jejího velitele. 

3) Stav požární ochrany na území obce Svojšice projednává zastupitelstvo obce 
minimálně 1 x za rok. Vždy však po každém závažném požáru v obci. 

4) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni: 

a) starosta obce      
- odpovídá za stav požární ochrany v obci 
- zřizuje jednotky požární ochrany a jmenuje jejího velitele 
- předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně 1x ročně 

v  zastupitelstvu obce; vždy však po každém závažném požáru v obci 



b) osoba odborně způsobilá1  nebo technik požární ochrany2  
- zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v 

obci  
- zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární       

ochrany 
- zabezpečuje výkon požární prevence v obci  

 
čl.  3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech  
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 

1) Fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit podmínky dané zejména 
zákonem3, 4, právními předpisy kraje a obce. 

2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit 
další podmínky dané zejména zákonem5,6, právními předpisy kraje a obce. 

 
čl.  4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 
 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce Svojšice je zabezpečena jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v příloze č. 1.                                                                  

 
čl.  5 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení 
 

1) Obec Svojšice zřizuje Jednotku požární ochrany č.5 (JPO V obce), která provádí 
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech v obci Svojšice.  

2) Na území obce Svojšice je zřízena JPO V obce, která má k dispozici následující  
požární techniku:                               

        

JSDH kategorie stav vybavení 
JSDH obce (města) JPO V/1 7 Avia 30, PPS 12, motorová pila – Husqvarna, plovoucí 

čerpadlo,elektrocentrála 

                                                        
1 § 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
2 § 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
3  například § 17 – 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
4 vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
5 zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
6 vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
 



            

3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví k požární 
zbrojnici u obecního úřadu Svojšice č.p. 1 nebo na jiné místo, stanovené velitelem 
jednotky. 

 
čl.  6 

Přehled o zdrojích vody 
1) Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného 

vodovodu s osazenými podzemními , které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém 
území obce. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou vyznačeny 
orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst 
s provozuschopnými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky. 
Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. 
 

2) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,  
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah 
a) přirozené  
    1. rybník Svojšák,    obec Svojšice 
     2. rybník Okrouhlík, obec Svojšice 

     3. rybník Zabloudil,  obec Svojšice , kú Holotín 
    b) umělé 

    1.bývalá požární nádrž v Areálu Svojšice 
     
V příloze  číslo 3 budou uvedeny konkrétní čerpací stanoviště pro čerpací techniku, 
využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti.  
 

čl.  7 
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů 

1. Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského 
záchranného sboru kraje v Pardubicích. 
2. V obci na návsi je umístěna telefonní budka, které slouží jako místo pro ohlášení požáru 

nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 nebo 112, a to bez použití finanční 
částky. 

3. Ostatní ohlašovny požáru jsou zřízeny: 
      a) v úředních hodinách úřadovna Obecního úřadu ve Svojšicích 
      b) veřejná telefonní stanice - dům čp. 1 ve Svojšicích 
 
4.   Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení 

požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150. 
 
5. Ze všech ohlašoven požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému 
záchrannému sboru kraje v Pardubicích  číslem 150 nebo 112. 



 
čl.  8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 
 

1. V obci Svojšice, kde je jednotka zařazena do kategorií JPO , a kde není zřízené dálkové 
ovládání sirény, se požární poplach vyhlašuje sirénou místního rozhlasu, na základě 
oznámení na místní ohlašovnu požárů. 

2. Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 
25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto. 

 

čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle  požárního poplachového plánu kraje 
stanovuje nařízení Pardubického kraje7. Seznam předurčených jednotek pro zásah 
v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné 
vyhlášky. 

Čl. 10 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů8.  
 

Čl. 11 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
 Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro 

uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato 
vyhláška účinnosti dnem vyhlášení. 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

starosta obce                                               místostarosta obce 
 

 
 
Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce  dne  :     12.5. 2011     

Datum vyhlášení (vyvěšení)     :     12.5.2011 

Datum sejmutí      :     …... 2011 

                                                        
7 nařízení Pardubického kraje č. 1/2002 včetně přílohy č. 1 
8 např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 



příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2011 
 

SEZNAM PŘEDURČENÝCH  JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE 
POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním 

a informačním středisku HZS Pardubického kraje.  
 

2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na 
území obce Svojšice určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky 
požární ochrany: 

 
stupeň požárního 
poplachu 

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO 

I. PS HZS Přelouč I SDH CholticeIII SDH Lipoltice III 
II. HZS Pardubického kraje 

- CPS Pardubice I 
SDH Heřmanův Městec II SDH Turkovice III 

III. SDH Přelouč  III SDH Zdechovice III SDH Břehy III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2011 

 
 
Uvádí konkrétní čerpací stanoviště pro čerpací techniku, využitelnou kapacitu zdroje a 
podmínky použitelnosti: 
a) přirozené 
1. rybník Svojšák, obec Svojšice 
- zpevněná komunikace III. třídy ze severní  strany 
- čerpací stanoviště pro požární techniku je v místě stavidla 
 
2. rybník Okrouhlík, obec Svojšice 
- zpevněná komunikace na severní straně rybníka u stavidla 
- čerpací stanoviště pro požární techniku je v místě stavidla 
 
3. rybník Zabloudil obec Svojšice, kú Holotín 
- jediné přístupové místo pro požární techniku je na hrázi u stavidla 
 
 
b) umělé 
 
1.Bývalá  požární nádrž v Areálu Svojšice 
   - přístup směrem od drůbežárny  Svojšice podél lesa 
 


