
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  
OBCE 

 
 
 
 
 
 
     Obec Jehnědí na základě usnesení zastupitelstva ze dne 
11.1.2005 usnesení č. 1/2005 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 zákona č. 
498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou 
vyhlášku  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

     Požární řád obce Jehnědí 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 nařízení vlády č. 498/2002 Sb.  
 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených 
zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
     (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Jehnědí, 
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární 
ochraně. 
     (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů     
( kategorie V se sídlem v Jehnědí dále jen "JSDHO")  podle čl. 5 této vyhlášky a dále 
následující jednotkou požární ochrany  
      
     (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování 
povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu, dodavatelsky 
OZO popř.technika PO. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je uveden v příloze č.5 
 

Čl. 3 

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

požáru se zřetelem na místní podmínky 
 

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: 
       - pořádání kulturních akcí, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena           
         podle přílohy č.5.  
       - konkrétní složení preventivní požární hlídky a počet osob bude nařízeno pořadateli, podle  
         charakteru konané akce 
. 
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
        - letní sezóna; každý občan podle zák. č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 17 odst.3   
          písm.f a dále nařízením krajského úřadu. 
        - topná sezóna: každý občan podle zák. č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů §17 odst.1 a  
           
3.  Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:  

- plynová nádrž na LPG 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
 
     (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce 
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 
  
     (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 5. 
 

Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
kategorie, početní stav a vybavení 

 
     (1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a 
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č…2 .  
 
     (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do 
požární zbrojnice.  
 
 

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. 
 
     (1) 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  :  2 rybníky 
     
     b) umělé ( hydrantová  síť,  požární  nádrže,  požární   studny,   nádrže  pro   zachycení   
dešťové vody, apod.) 
         1. hydrantová síť  
          
     c) víceúčelové (zásobníky  technologické  vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, 
hospodářské  nádrže,  koupaliště,  plavecké  bazény ,vodojemy, apod.)  
         1.koupaliště 
          
U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná 
kapacita zdroje, podmínky použitelnosti,atd. 
  
 
     (2) 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  Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí 
 
 



 
  

     (3) 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 zdrojů požární vody.  

 
     (4) 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 nezřizuje ohlašovny požárů, protože žádné místo v obci nevyhovuje 
vyhl.č.246/2001 Sb.§1písm.n.     
 
 Ohlášení požáru lze z telefonní budky, které jsou trvale označena tabulkou "Zde hlaste 
požár" nebo symbolem telefonního čísla "150 
- Napr.  Telefonní budka u obchodu potravin 

     V telefonních budce jsou pro ohlášení požáru vyvěšeny pož.poplachové směrnice. 
 
 

Čl. 8 
 

Způsob vyhlášení požárního poplachu. 
 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí sirénou v délce 2x 25 sekund stálý tón 
s 10 sekundovou prodlevou ( 25 s stálý tón, 10 s prodleva, 25 s stálý tón)  
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 
poplach v obci vyhlašuje jednotlivým členům JSDHO pomocí telefonů. 
 

 
Čl. 9 

 
     Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Čl. 10 

 
Seznam příloh požárního řádu obce: 

 

• Č.1 - zřizovací listina JSDHO. 
• Č.2 - početní stav a vybavení JSDHO. 
• Č.3 - Výpis z požárního poplachového plánu Pardubického kraje 
• Č.4 - Pověřené osoby zabezpečováním PO v obci. 
• Č.5 - Povinnosti občanů. 
• Č.6 - Provádění činností a akcí se zvýšeným nebezpečím požáru. 
• Č.7.- Seznam čerpacích stanovišť. 
• Č.8 - Plán preventivně výchovné činnosti. 

 

 

Čl. 11 

Závěrečná a zrušovací ustanovení. 

 
Touto vyhláškou se ruší Požární řád schválený zastupitelstvem obce 2/2000 ze dne 5.2.2000. 
 

Čl. 12 
 
 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti : 11.1.2005 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

 
 

Zřizovací listina jednotky  
sboru dobrovolných hasičů 

 

Zastupitelstvo obce Jehnědí s účinností od 11.01.2005 zřizuje usnesením č.1/2005 ze dne 11.1.2005 podle 
ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, ustanovení 
§ 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 
ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce …... 

1. Úplný název zřizovatele 

Obec Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 

 

2. Název organizační složky 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jehnědí. 

 

3. Sídlo organizační složky 

Hasičská zbrojnice, Jehnědí č.p. 3.,  PSČ 562 01 

 

4. Účel a předmět činnosti 

4.1. Hlavní úkoly Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO): 

• provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování 
sil a prostředků, 
• provádí záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech, 
• podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje, 
• při své činnosti spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, Policií České republiky,  
Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému, 
• provádí údržbu svěřené výstroje, výzbroje a techniky. 

4.2. JSDH obce vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými předpisy. 

4.3. JSDH obce zabezpečuje požární asistenci v potřebném rozsahu podle přílohy č.6 , kterou se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 

 



 
 
 
 
 

5. Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy 
JSDH obce Jehnědí 

K zajištění plnění úkolů užívá JSDH obce majetek obce předaný do správy JSDH obce. Tento majetek je 
specifikován v příloze č. 1 této zřizovací listiny. 

Do vybavení JSDH obce může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany 
pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstvem vnitra České republiky. 

 

6. Ostatní majetková práva 

Činnost vykonávána JSDH obce je hrazena z prostředků obce. 

Okruh příjmů a výdajů JSDH obce je přímou součástí rozpočtu obce, jehož čerpání sleduje a vyhodnocuje 
v souladu se schválenou rozpočtovou skladbou Zastupitelstvo obce. 

 

7. Vymezení působnosti 

Své úkoly plní JSDH obce především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle 
poplachového plánu nebo na základě povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru. 

 

8. Velení v JSDH obce Jehnědí 

8.1. Velitele jednotky po vyjádření Hasičského záchranného sboru odvolává a jmenuje starosta obce. 

8.2. Velitel jednotky zodpovídá obci za připravenost JSDH obce  k plnění stanovených úkolů a dále 
zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH obce. 

8.3. Členové JSDH obce  jsou při činnosti JSDH obce podřízeni veliteli jednotky a při zdolávání událostí 
též veliteli zásahu. 

 

9. Početní stav JSDH obce Jehnědí 

Ke dni zřízení jednotky SDH obce  je jednotka zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO V/2 a 
základní početní stav jednotky dle platných předpisů je 9 členů, z toho: 

• 1 velitele jednotky 
• 2 velitele družstva 
• 2 strojníky 
• 4 hasičů 

 



Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky JPO V/2 je 6 členů. 

Jednotka bude průběžně doplňována dle zdravotní způsobilosti navržených členů jednotky až do 
požadovaného početního stavu. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Členství v JSDH obce Jehnědí 

Činnost v JSDH obce se vykonává na základě dohody o členství v JSDH obce uzavřené mezi uchazečem 
o členství v JSDH obce , který musí být starší než 18 let, zdravotně způsobilý, a zřizovatelem JSDH obce. 

Členové jednotky SDH obce budou vybíráni z řad občanů obce  s přihlédnutím k návrhům sdružení 
občanů působících na úseku požární ochrany, zejména Sboru dobrovolných hasičů. 

 

11. Úrazy a škody 

Způsob odškodňování úrazů a úmrtí členů JSDH obce a škod vzniklých činností JSDH obce se řídí 
obecně závaznými právními předpisy. 

Pojištění členů JSDH obce , které zajišťuje zřizovatel, řeší dohoda o členství v JSDH obce. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

JSDH obce se zřizuje na dobu neurčitou. 

V příloze č. 1 této zřizovací listiny je specifikován majetek předaný zřizovatelem do správy JSDH obce. 

Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne : 

V …….. dne  

 

……………..    v.r. 
starostka obce 

 ……………….v.r. 
místostarosta obce 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 1 

 

 

Početní stav a vybavení JSDHO 

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet 
členů 

Minimální  počet  
členů  

v pohotovosti 
Jehnědí V 9 6 

 
 
 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet 

Dopravní automobil AVIA 1 
Motorová stříkačka typ : PS 12 1 
Mobilní telefon 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 2 

 

Výpis z požárního poplachového plánu Pardubického kraje. 

 
Jednotka JSDHO Jehnědí není ustanovena v požárním poplachovém plánu jako výjezdová 
jednotka. Má místní charakter k zabezpečení prevence a v případě požáru dohlížecí 
pomocné služby jednotce HZS . 
V případě mimořádné situace, živelných pohromách, požárech může ředitel HZS okresu 
nebo jeho zástupce a v případě jejich nepřítomnosti velitel jednotek HZS rozhodnout o 
nutnosti zásahu ze strany JSDHO obce. Vrchní velitel jednotky je starosta obce.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 
 
 

Pověřené osoby zabezpečováním PO v obci 
 
 

  

1) K naplnění potřeb na úseku plnění úkolů preventivní požární ochrany jmenuje starosta 
obce  OZO p. Ilju Michalce.  

 
 
2) K zabezpečení PO v obci je určen : 
 
      Preventista PO  :  p.  Tomáš Mastný  

 

2)      Mezi hlavní činnosti preventisty požární ochrany patří: 

a)      zpracování a vyhodnocení plánu preventivních protipožárních prohlídek. 

b)      předkládání návrhů k příslušných opatření k zajištění požární bezpečnosti obce. 

 

3) Preventista požární ochrany je povinen účastnit se předepsané odborné přípravy, a to 
v termínu  minimálně 1x za rok, která je prováděna osobou odborně způsobilou v oboru 
požární ochrany  podle § 11 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 4 

 

Povinnosti občanů  

     Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je neprodleně povinen tak učinit. Není-
li to možné, je povinen bezodkladně nahlásit požár na ohlašovnu požárů, která zajistí případnou účast 
hasičských jednotek. Tuto povinnost má i ten, kdo byl o požáru uvědomen osobou, která pro vážné 
překážky nemůže učinit ohlášení sama, nebo ten, kdo může požár ohlásit rychleji než osoba, která 
požár zpozorovala. Každý je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a 
poskytnout hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu, velitele hasičů nebo zástupce obce osobní 
pomoc, dopravní prostředky, zdroje vody, spojové zařízení a jiné věci ke zdolávání požáru. 

 

1)      Občané jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména: 

a)      nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech, kde je to zakázáno a na místech se 

      zvýšeným nebo s vysokým nebezpečím vzniku požáru (stodolách, garážích atd.), 

b)      udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke 

      vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu hasičské jednotky, 

c)      dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně 
nebezpečných látek, které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat (např. pohonné 
hmoty, topná nafta, propan-butan, acetylén, tuhá paliva, nehašené vápno, dusíkatá a fosforečná 
hnojiva), 



d)      dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době 
sucha, 

e)      nevypalovat trávu, křoviny a další porosty a nezakládat oheň v prostorech, kde může dojít k jeho 
rozšíření, 

f)         udržovat v dobrém technickém stavu topná tělesa, krby, kouřovody a komínová tělesa (hořlavý 
materiál na půdě je možno skladovat jen ve vzdálenosti nejméně 1 metr od komínového tělesa). 

2)      Poskytují-li občan jako podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba na základě živ-
nostenského či jiného zákonem stanoveného oprávnění služby, při nichž může vzniknout požár, jsou 
tyto osoby povinny dodržovat podmínky k zabezpečení požární ochrany určené zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), dalšími obecně platnými předpisy z oblasti požární ochrany  i ustanovením technických 
norem. 

3)      Jestliže občan, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba sklízí nebo skladuje úrodu a při 
této činnosti může vzniknout požár, jsou tyto osoby povinny zabezpečit zejména v místech výmlatu, 
stohování nebo skladování zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky požární 
ochrany, které je možné použít ke zdolání požáru. 

 

 

 

 

Povinnosti občanů při používání tepelných spotřebičů 
 

1)      Při používání tepelných spotřebičů je občan povinen: 

a)      instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem, 

b)      skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných 

      spotřebičů, určené zpravidla v návodě na používání; popel ukládat do nehořlavých 

      uzavíratelných nádob, 

c)      dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, je-jichž 
technické provedení vyžaduje dozor (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace). 

2)      Jestliže občan zjistí závadu na tepelném spotřebiči, v přívodu paliva nebo energie (plyn, topná 
nafta, apod.), nesmí spotřebiče používat až do doby odborného odstranění závady. 

 
Skladování a používání hořlavých látek 

 



A. Hořlavé kapaliny 

1)      Občan může v bytě nebo jiném objektu v jeho vlastnictví nebo užívání skladovat nejvýše 10 litrů 
hořlavých kapalin. Toto ustanovení se netýká skladování: 

a)      topné nafty při lokálním vytápění topnou naftou; k tomuto účelu může občan skladovat nejvýše 
50 litrů topné nafty jen v přenosných obalech, které mohou být z plastu a 

     musí být označeny nesmazatelným nápisem "TOPNÁ NAFTA", 

b)      pohonných hmot v garážích v předepsaných obalech; k tomuto účelu může občan v garáži 
skladovat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní vozidlo a 80 litrů pohonných hmot pro 
nákladní motorové vozidlo. 

2)      Ve sklepích nebo v suterénních místnostech může občan skladovat nejvýše 50 litrů hořlavých 
kapalin jen v předepsaných obalech pro každý byt nebo jiný objekt v jeho vlastnictví nebo užívání. 
Při lokálním vytápění topnou naftou může k tomu účelu skladovat nejvýše 100 litrů topné nafty jen v 
přenosných obalech. Největší objem přenosného obalu nesmí přesáhnout 50 litrů. Ve sklepích nebo 
suterénních místnostech, kde se skladuje topná nafta pro lokální vytápění, nesmí občan skladovat jiné 
hořlavé kapaliny. 

3)      Občan může dolévat nádrž topného tělesa jen z přenosného obalu až po odstavení z činnosti a 
vychladnutí topného tělesa; to neplatí, jestliže v návodu na obsluhu topného tělesa je stanoveno jinak. 

4)      Občan musí dbát, aby hořlavé kapaliny a ropné produkty neunikaly do kanalizace nebo do 
vodotečí. Hořlavé kapaliny a ropné produkty, které uniknou z obalu při jakékoliv manipulací, musí 
občan okamžitě odstranit bezpečným způsobem. Při úniku látek, které by mohly znečistit zdroje 
vody, je občan povinen takový případ neprodleně oznámit ohlašovně požárů. 

 

 

 

 

 

B. Tlakové nádoby na propan-butan 

1)      Používá-li občan v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví nebo užívání plynový spotřebič 
na propan-butan, může být uvnitř těchto prostorů umístěna jen jedna provozní kovová tlaková nádoba 
s celkovou hmotností obsahu do 15 kg propan-butanu. Tato nádoba musí být umístěna na lehko 
přístupném a dostatečně větratelném místě, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným 
ohněm. Při používání plynových spotřebičů je občan povinen dodržovat návod k obsluze spotřebiče. 

2)      Občan může skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na propan-butan jen ve zděných nebo 
plechových větratelných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo na otevřených balkónech. 
Nádoba musí být chráněna proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě 
působit na její technický stav. 

3)      Zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí občan 
skladovat: 



a)      v místnostech a prostorách pod úrovni okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od 
otvorů do těchto míst, 

b)      ve světlících, na půdách, v garážích a v kotelnách, 

c)      v místnostech určených ke spaní, v místnostech tvořících bytové příslušenství a v šachtách 
bytových jader, 

d)      na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech. 

4)      Zásoba propan-butanu pro přenosné plynové spotřebiče v bytě nebo v jiném objektu ve 
vlastnictví nebo užívání občana může být nejvýše o celkové hmotnosti obsahu do 5 kg. 

5)      Prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby na propan-butan, musí být vně zřetelně 
označeny bezpečnostní značkou nebo tabulkou. 

6)      Tato ustanovení se přiměřeně vztahují i na skladování jiných kovových tlakových nádob 
k dopravě plynů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 

 

C. Tuhá paliva a jiné materiály 

1)      Občan smí skladovat tuhá paliva jen v prostorách určených k tomuto účelu. Jestliže je v těchto 
prostorách používán tepelný spotřebič, musí být tuhé palivo od něj skladováno ve vzdálenosti 
nejméně 1 m. 

2)      Občan je povinen skladovat tuhé palivo odděleně od ostatních druhů paliv a materiálů, přitom je 
povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení (vytváření vod-ní páry, dýmu, 
apod.); je povinen provést potřebná opatření k odstranění nebezpečí vzniku požáru. 

3)      Občan nesmí skladovat materiál tak, aby v případě vzniku požáru znemožnil přístup k roz-
vodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížil záchranné práce. 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

 

Provádění činností a akcí se zvýšeným nebezpečím 
požáru 

 

1)      Požáry způsobují ztráty na životech, poškození zdraví i závažné škody na majetku. K častým 
příčinám požárů s nejzávažnějšími důsledky dochází při provádění prací se zvýšeným nebezpečím 



požáru, zejména při výstavbě a rekonstrukcích objektů, kdy nejsou často dodržovány základní 
požadavky požární ochrany a předepsané technologické postupy takových prací. 

2)      Proto je účelem stanovit bezpečné podmínky prací se zvýšeným nebezpečím požáru, 
prováděných ve všech objektech v obci, či při akcích se zvýšeným požárním nebezpečím, tzn. 
shromažďovací akce (jako jsou např. plesy, zábavy a jiné společenské nebo kulturní události), kterých 
se účastní více než 200 osob. 

3)      Jedná se o všechny práce a uvedené společenské akce, při kterých může docházet ke zvyšování 
požárního rizika, a u kterých je nutné bezpodmínečně dodržet ustanovení obecně platných předpisů a 
technických norem dotýkajících se požární ochrany, aby nebezpečí vyplývající z takových prací nebo 
akcí bylo zcela odstraněno nebo maximálně sníženo na únosnou míru. 

4)      Ustanovení tohoto článku se, mimo již uvedených společenských akcí, vztahuje na všechny práce 
se zvýšeným nebezpečím požáru a zvláště na práce a technologické postupy, při kterých se užívá 
otevřený oheň nebo tepelné zpracování materiálů  a  na ty práce, při kterých vzniká nebezpečné 
jiskření nebo se používají  požárně nebezpečné látky a materiály, uvedené ve vyhlášce Ministerstva 
vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách. Zejména se jedná o tyto druhy prací a činností: 

a)      svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových 
materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým 
odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel, 
benzinových pájecích lamp nebo plynových hořáků, 

b)      řezání materiálů frikčními pilami, broušení materiálů přenosnými elektrickými bruskami, při 
kterém vzniká mechanické jiskření, provádění izolatérských prací s použitím otevřeného plamene 
nebo tepelného záření, všechny druhy pájení, používání stlačených hořlavých plynů, v místech, kde je 
používání otevřeného plamene a vstup s ním jinak zakázáno, roztírání nátěrových hmot s obsahem 
hořlavých kapalin na velkých plochách a při nedostatečném přirozeném odvětrávání,  

c)      nahřívání živic v tavných nádobách, aj. 

5)      Tento článek je závazný pro všechny občany a zároveň pro provozovatele těchto činností, a pro 
všechny právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které provádějí tyto činnosti v katastrálním 
území obce. 

6)      Posuzování pracovních činností uvedených v tomto článku a navrhování bezpečných podmínek 
takových činností přísluší ze zákona výhradně osobě odborně způsobilé v oboru požární ochrany, 
která je držitelem předepsaného osvědčení Ministerstva vnitra. Při posuzování takových činností se 
zejména musí zhodnotit: 

�         druh, způsob, objemový a časový rozsah činnosti, 

�         míra požárního nebezpečí vyplývající z druhu a způsobu pracovní činnosti, 

 

 

 

�         kvalifikační předpoklady fyzických osob, které budou práci provádět, 

�         požární nebezpečí v místě prováděných prací a v jeho okolí, 



�         vhodnost, dostatečnost a upotřebitelnost navrhovaných vyhrazených věcných prostředků požární 
ochrany pro prováděnou činnost, 

�         navrhovaná opatření na zajištění pracoviště  kvalifikovanou požární hlídkou při provádění prací, 
způsob a doba předepsaného dohledu po jejich denním ukončení, 

�         způsob dokladování převzetí a předání pracoviště a dokladování provedených kontrol před a po 
ukončení prací. 

�         další skutečnosti a požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí. 

7)      Pro potřeby evidence a přehledu o prováděných pracích se zvýšeným nebezpečím požáru se 
vydává formulář, kterým je Povolení k provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru v obci   (Viz 
připojený formulář). Bez vyplnění a potvrzení formulářů pověřeným zástupcem obce není dovoleno 
v katastru obce  tyto práce provádět. 

 8)       Každý provozovatel, či objednavatel prací se zvýšeným nebezpečím požáru je povinen: 

�         na obecním úřadě si vyzvednout příslušný formulář, 

�         tento formulář ve třech kopiích vyplnit, 

�         předat řádně vyplněný formulář k posouzení osobou odborně způsobilou a ke schválení zástupci 
obce, 

�         na svůj náklad zajistit plnění všech opatření vyplývajících z povolení k pracím se zvýšeným 
nebezpečím požáru. 

9)      K předložené žádosti se musí vyjádřit osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany , 
stanovit podmínky bezpečné práce, přidělit žádosti evidenční číslo (pořadové číslo/ rok), vypsat své 
jméno, evidenční číslo osvědčení MV, datum vyjádření a připojit svůj podpis. 

10)  Žádost s povolením pro práce a akce se zvýšeným nebezpečím požáru se vyplňuje ve třech 
originálních výtiscích, přičemž po podpisu povolující osoby obdrží jeden výtisk provozovatel či 
objednavatel práce nebo akce, další je určeno požární hlídce, nebo JSDHO  která zajišťuje u práce 
nebo akce dohled, a poslední výtisk zůstane uložen u osoby odbor-ně způsobilé, kde musí být 
archivován nejméně 3 měsíce. 

11)  Po kontrole všech nařízených opatření a jen po jejich splnění může být práce se zvýšeným 
nebezpečím požáru zahájena. 

12)  Za bezpečné provádění práce zodpovídá provozovatel, který práce se zvýšeným požárním 
nebezpečím provádí, pokud nejsou porušeny předpisy třetí osobou. Pracovníci, kteří práce se 
zvýšeným nebezpečím v katastru obce provádějí, jsou zejména povinni: 

�         dodržovat technologické postupy, předpisy a technické normy, které se na provádění takových 
prací vztahují, 

� předložit ke kontrole na vyžádání pověřených osob osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
prací, pokud je toto osvědčení pro daný druh práce předpisy vyžadováno, 

 

 



 

�         provádět práci tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo nebylo toto nebezpečí zbytečně 
zvyšováno, 

�         dodržovat stanovené a obecně platné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

�         při práci používat předepsané ochranné pomůcky, 

�         používat k práci pouze ta technická zařízení a prostředky, které jsou v dobrém technickém stavu, 

�         dodržovat předpisy pro práci s  láhvemi na stlačené plyny, pokud jsou tyto při práci používány, 

�         dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat požární předpisy při používání dalších požárně 
nebezpečných látek, materiálů a zařízení, 

�         zajistit, aby tyto látky, materiály a zařízení byly po skončení práce uloženy na určeném 
bezpečném místě a takovým způsobem, aby  nedošlo k požáru nebo k ohrožení osob a majetku, 

�         tlakové lahve na stlačené technické plyny nesmí být ukládány v podzemních místnostech, 

�         před a během práce nepožívat alkoholické nápoje, ani prostředky omezující pozornost, 

�         odmítnout nebo přerušit práci v případě podezření z nedostatečných opatření stanovených 
k zajištění práce třetí osobou nebo při jiném nesplnění povinností třetí osoby, pokud by takové 
jednání mělo vliv na zvýšení nebezpečí požáru nebo ohrožení zdraví, 

� plnit další potřebná opatření k zajištění bezpečného provedení práce. 

 

Při akcích, kde se soustředí více 200 osob je pořadatel povinen ustanovit preventivní požární 
hlídku, která plní tyto úkoly : 

� seznámení s charakterem zabezpečované akce a s protipožárním opatřením 
� prověření akceschopnosti prostředků pro hašení požáru a zařízení PO v objektech 
� prověření možnosti vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci 
� provádění preventivního dohledu, kontrolu dodržování předpisů PO 
� provádí nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru 
� zajištění prostoru nebo objektu při požáru 
� preventivní požární hlídka musí být viditelně označena na levém předloktí s označením PPH 

 

 

 

 

 

 


