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Příloha č.1   

k Požárnímu řádu obce Číhaň – související zákony 

Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně 

§ 29 

 

Obec a obecní úřad 

 

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 

 

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí 

hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního 

předpisu^3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, 

 

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

 

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce, 

 

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce a požární ochrany, 

 

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných 

sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci 

podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle 

trvajícího zásahu na území obce, 

 

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce, který se ve své pracovní době^3b) nebo v době, ze které mu 

plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, 

zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních 

pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení 

anebo nařízené odborné přípravy, 

 

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce preventivní zdravotní prohlídky, 

 

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

 

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 

 

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, 
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k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou 

použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky 

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, 

 

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v 

katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a 

vybavení těchto jednotek, 

 

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení 

požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční 

prostředky, 

 

n) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

 

o) obecně závaznou vyhláškou 

 

1. vydává požární řád obce, 

 

2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastní větší počet osob. 

 

(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám. 

 

(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany 

 

a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce na jejich odborné přípravě, 

 

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a 

válečného stavu. 

 

(4) Vybrané obecní úřady 

 

a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a 

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

mimo svůj územní obvod, 

 

b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k 

zásahům mimo svůj územní obvod, 

 

c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného 

pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují 

nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně 

jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.^3c) 
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Zákon č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích  

§ 10 

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které 

činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně 

závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci 

jsou takové činnosti zakázány, 

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 

včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku, 

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
3
) (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání 

zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 

d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-1-dil-1-paragraf-10
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-1-dil-1#note0002
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Předpis č. 172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 

HLAVA I 

DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

§ 1 

(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří 

a) koncepce požární ochrany kraje,
1
) 

b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,
2
) 

c) požární poplachový plán kraje, 

d) dokumentace k zabezpečení 

1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

2. zdrojů vody k hašení požárů, 

e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany 

1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 

2. v budovách zvláštního významu, 

3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří 

a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky 

požární ochrany, 

b) řád ohlašovny požárů, 

c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, 

d) požární řád obce, 

e) dokumentace k zabezpečení 

1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, 

f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 

2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. 

(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující 

podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.
3
) 

 

§ 15 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 

(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a 

obsahuje 

a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, 

b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172#f2194275
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172#f2194276
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172#f2194240
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172#f2194240
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-172#f2194277
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c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, 

d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení, 

e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, 

f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti, 

g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž 

ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení 

požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150, 

h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. 

(2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z 

požárního poplachového plánu kraje. 

 


