
Obecně závazná vyhláška obce Žleby
č. 1/2010

Obec Žleby svým usnesením č. 45/2010 ze dne  24.5. 2010 a dle § 29 odst. 1, písmeno o) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanoveními § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku 

POŽÁRNÍ ŘÁD

obce Žleby a spádových obcí Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Žleby 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 Žleby

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Žleby, která 
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární 
ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce Žleby je zajištěna jednotkami sboru 
dobrovolných hasičů (dále jen  SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou 
požární ochrany podle § 65 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen ,, zákon o požární ochraně ,, ), jednotkou požární ochrany 
JPO III obce Žleby, HZS Středočeského kraje ÚO Kutná Hora a Čáslav.

3) Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů. 

Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob 

            Zajišťují, aby  ve všech činnostech byly respektovány zásady  PO stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (zákonem ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů, Nařízením vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, 
vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci  a 
činnosti jednotek PO, zákonem č. 50/76 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a 
dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně.
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Úkoly fyzických osob 

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§ 
17, 18 a 19 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 
42, 43 a 44 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o „požární prevenci“.

4) Za zabezpečení úkolů podle odstavce 1. v Obci Žleby

a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci Žleby 
minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah 
k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve 
stanoveném rozsahu velitele PO JSDH obce pana Václava Fialu, bytem Za Šumavou 
435, 285 61 Žleby tel. 737 166 209, pro SDH Žleby, pro SDH Zehuby pana Josefa 
Pecinu, Zehuby 41. Konkrétní určení osob 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

1. Při činnostech, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, je třeba

A. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:

- v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
- nebudou nechaná bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické, nebo plynové 

spotřebiče,
- popel bude ukládán na bezpečné místo
- budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, 

podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

B. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek, zejména tím, že:

- budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky 
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem, 

- při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové 
nádoby na lehce přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj 
otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před 
povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorech pod úrovní okolního 
terénu, ve světlících, na půdách, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech 
tvořící bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných 
společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách,

- tuhá paliva budou ukládána odděleně od jiných paliv,
- bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení 

nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár 
nebo jej dále rozšiřovat.

C. Počínat si tak, aby nadcházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm 
zejména tím, že:
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- bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
- při spalování odpadů, vzniklého těžební a pěstební činnosti lesního porostu, 
budou dodržovány tyto zásady:

- oznámit pálení klestí na územně příslušný obecní úřad tel. č. 327 398 107, nebo 
veliteli PO JSDH obce Žleby tel. 737 166 209 a OPIS HZS Středočeského kraje el. 
formou, v krajních případech lze volat na tel. 950 885 111 – OPIS HZS ÚO Kolín.

- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních 
případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až 1 m., ze kterého se 
odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední  blízkosti a dále v blízkosti 
větví stromů,

- ohniště opustit, bude-li vyhaslé, řádně polité vodou, okopané a přikryté zeminou,
- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo 

do doby vydatného deště,
- v lese nekouřit, neodhazovat hořící nebo doutnající předměty,
- v lese a do 50 m od okraje nerozdělávat nebo neudržovat otevřené ohně (vyjma 

těžební a pěstební činnosti v lesním porostu.

D. Zajišťovat pravidelné čištění  a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanoveným právním 
předpisem  a odstraňovat zjištěné závady ( vyhláška MV ČSN č. 111/1981 Sb. o 
čištění komínů, v platném změní ).

E. Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a 
spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až 
do jejího odstranění.

F. Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

G. Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít 
k vzniku požáru a k ztížení hasebního zásahu.

H. Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání 
požárů a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby 
znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody, nebo ztížily 
záchranné práce.

I. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

J. Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a 
jiné věcné prostředky požární ochrany.

K. Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 
jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby 
jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.

L. Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření 
dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě těmito 
orgány.
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M.Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud není zajištěna odborná 
způsobilost požadovaná pro výkon takových prací.

N. Nepoškozovat a nepoužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.

O. Nevjíždět a neparkovat motorová vozidla v lese, pokud to není v souvislosti 
s hospodařením v lese.

P. Nevypalovat travní porosty.

V případě potřeby lze požární bezpečnost při provozování některých těchto činností 
zabezpečit jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce.

3. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví
nařízení kraje č. 3 ze dne 12. srpna 2002 (Příloha č. 1).

4. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, stanoví nařízení kraje č. 4 ze dne 12. srpna 2002 (Příloha č. 2).

2. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje :

a. V katastrálním území Žleby
- Zámek Žleby č.p. 1  st. 80, 81, 82, Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí 
kastelán p. Tomáš Řehoř, tel. 327 398 121.
- Pila Žleby p. Václav Bláha  - č.p. 36  st. 107, 108, Požární bezpečnost v tomto 
objektu zabezpečí majitel, tel. 605 771 414.
- Transpa Žleby č.p. 360  st. 240/2, st. 203/8, 203/7, 577, Požární bezpečnost v tomto 
objektu zabezpečí majitel, tel. vrátnice 327 398 425.
- ZŠ Žleby č.p. 160  st. 127, Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí ředitelka 
ZŠ  Mgr. Irena Marousková, tel. 327 398 124. 
- MŠ Žleby č.p. 429  st. 127 , Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí ředitelka 
Daniela Urbánková, tel. 327 398 349
- BRG  Žleby – benzinová stanice č.p. 471  st. 507, Požární bezpečnost v tomto 
objektu zabezpečí nájemce p. Lenka Navrátilová, tel. 728 480 345
- Obecní úřad Žleby č.p. 67 st. 60 , Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečí 
starosta Obce  Žleby p. Vladimír Šindelář, tel. 327 398 107, 737 750 193.
- Dům s pečovatelskou službou Žleby č.p.478,  st. 687, Požární bezpečnost v tomto 
objektu zabezpečí starosta Obce Žleby p. Vladimír Šindelář, tel. 327 398 107, 
737 750 193 .

b. V katastrálním území  Záhuby
- Kovoobráběcí dílna Vladimír Rokos Záhuby č.p. 29, st. 13/2, Požární bezpečnost 
v tomto objektu zabezpečí majitel p. Vladimír Rokos, tel. 602 377 457.
- Dvůr Zehuby  č.p 23 ( Aleš Polkoska – provozovatel ) Požární bezpečnost v tomto 
objektu zabezpečí provozovatel p. Aleš Polkoska, tel. 327 398 548.

c. V katastrálním území Žleby, část Markovice
- Lom a obalovna Markovice ( Silnice Čáslav a.s. ) st.551 , Požární bezpečnost 

v tomto objektu zabezpečí majitel ing. Alois Holík, tel 327 398 517.
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Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí hlášení o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události v katastru obce 
Žleby je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.

2. Ochrana životů,zdraví a majetku občanů, před požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce Žleby je zabezpečeno jednotkami požární 
ochrany JPO III obce Žleby, JPO V Zehuby a HZS Středočeského kraje ÚO Kutná 
Hora a Čáslav .

Čl. 5
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení

1. Obec Žleby zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Dislokace JPO Žleby
Kategorie JPO III
Počet členů nin. 12 
Min. počet členů v pohotovosti 1 + 3
Požární technika a věcné CAS 32 – T 148, DA 12 – A 31 
prostředky PO Technické prostředky PO určené k zásahům 

jednotek PO

Dislokace JPO Zehuby
Kategorie JPO V
Počet členů 9
Min. počet členů v pohotovosti 1 + 3
Požární technika a věcné ROBUR Ro 250l FR 3/M- Mz rok výroby 1972
prostředky PO SPZ KH 56 – 52
                                                                 Škoda Felicia SPZ  2S8 7124, s přívěsným 
                                                                 vozíkem.

Stříkačka PPS 12
Technické prostředky PO určené k zásahům 
Jednotek PO

2. Při vyhlášení poplachu se co nejrychleji dostaví:
- členové jednotky SDH Žleby do požární zbrojnice Žleby
- členové jednotky SDH Zehuby do požární zbrojnice Zehuby
nebo na jiné místo, stanovené veliteli těchto jednotek SDH obce.

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.
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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. Hydrantová síť v obci Žleby, Zehuby a Kamenné Mosty
b. Rybníky: Buda Žleby – p.č. 109

    Zehuby – p.č. 502
c. Řeka: Doubrava v obci Žleby

           Potok Hostačovka v obci Kamenné Mosty

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 příjezdu ( příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení 
předá jednotkám PO, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Středočeského kraje územní 
odbor Kutná Hora.

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 a 
trvalou použitelnost zdroje ( § 7 zákona  č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů ).

4. Vlastník pozemku nebo 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, uživatel ), 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

Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními
prostředky, které  je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné
události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle
příslušné dokumentace požární ochrany (§ 1 písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).

1. Obec Žleby zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 
,, Ohlašovna požárů ,,

a. Jan Žanda, Na Kopci č.p. 25 Žleby, tel. 327 398 332  
b. OÚ Žleby, Zámecké  náměstí č.p. 67, Žleby, tel. 327 398 107
c. Vlastimil Moravec, Záhuby č.p. 5, tel. 327 398 312, 311 226 293
d. Vratislav Smítka, Kamenné Mosty č.p. 19, tel. 605 055 040
e. BZM ( Transpa ), Žleby č.p. 360, tel. 327 398 425

Další místem k oznámení požáru nebo jiné události je veřejný telefonní automat a mobilní 
telefon, kde lze vytáčet čísla tísňového volání automaticky bez poplatku.

Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:
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a) Jednotné evropské číslo tísňového volání tel.: 112
b) Hasičský záchranný sbor ČR tel.: 150
c) Zdravotní záchranná služba tel.: 155
d) Policie ČR tel.: 158
e) ČEZ – poruchy rozvodné sítě elektro tel.: 840 850 860,
f) Středočeská plynárenská a.s., tel.: 1239,
g) Vodárny – VHS Kutná Hora, tel.: 327 588 112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu v obci Žleby se provádí:

a. signálem ,, POŽÁRNÍ POPLACH ,, který je vyhlašován přerušovaným tónem 
sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón ) nebo,

b. signálem ,, POŽÁRNÍ POPLACH ,, vyhlašovaným místním rozhlasem 
( napodobuje hlas trubky, troubící tón ‘‘ HO – ŘÍ ‘‘, ‘‘ HO – ŘÍ ‘‘ ) po dobu jedné 
minuty. Místní rozhlas bude zkoušen minimálně 1x za 6 měsíců.

c. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se 
požární poplach v obci Žleby vyhlašuje výstražným a zvukovým zařízením 
požárního vozidla.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu  kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

Čl. 10
Důsledky porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako
přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto nejsou dotčena ustanovení § 76 až 79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Žleby č. 1/2003 Požární řád 
obce Žleby, schválená zastupitelstvem obce dne 15.12.2003.

1. Nedílnou součástí této vyhlášky je
a) Příloha č. 1 - 3/2002 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 12. 8. 2002, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního
významu.
b) Příloha č. 2 - 4/2002 NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 12. 8. 2002, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.

7



c) Řád ohlašovny požárů v obci Žleby a spádových obcí

2. Tato vyhláška nabývá účinnost dne  16.6. 2010.

             Ing. Vlastimil Kožený                                                   Vladimír Šindelář
……………………………… ………………………………..

Místostarosta obce Žleby       starosta obce Žleby

            Vyvěšeno dne: 31.5. 2010 Sejmuto dne: 16.6.2010
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Žleby č. 1/2010

NAŘÍZENÍ 3/2002
Středočeského kraje
ze dne 12. 8. 2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Krajský úřad Středočeského kraje vydává podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), k provedení § 27 
odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“):

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1

Vymezení budov zvláštního významu
(§ 8 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně)

Definování budov zvláštního významu pro účely § 27 odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Za budovy zvláštního významu jsou považovány budovy, u kterých by případný požár mohl
znamenat:
4. ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami,
5. ohrožení základních funkcí orgánů státní správy,
6. nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
7. budovy, jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky nenahraditelná.

§ 2

Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení zásobování obyvatel
základními životními potřebami1)

(1) Budovy elektráren, sloužící k dodávce energie, její výrobě nebo budovy, na nichž  
uvedené funkce závisí, o výkonu 200 MW a vyšší.

(2) Rozvodny elektrické energie a transformovny o napětí 440 a 220 kV.

(3) Velmi vysokotlaké regulační stanice plynu – soubor strojního zařízení a vybavení  
pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého přetlaku plynu na velmi vysoký  
nebo vysoký, popř. střední nebo nízký výstupní přetlak v souladu s předem nastavenými  
hodnotami, včetně stavební části.

(4) Budovy tepláren, sloužící k výrobě a dodávce tepla pro 2000 bytových jednotek a 
více, nebo budovy, na nichž uvedené funkce závisí.

5. Zdravotnická zařízení – nemocnice2).



___________________________________________________________________________
____
1) zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
3. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

§ 3

Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení základních funkcí
orgánů státní správy

3. Úřad vlády.
4. Ministerstva.
5. Úřady kraje.
6. Ústřední banka České republiky (tj. Česká národní banka3)).
7. Zeměměřický úřad a katastrální úřady4).
8. Česká správa sociálního zabezpečení.
9. Archivy5) (budovy, ve kterých jsou uloženy archiválie – písemné, obrazové, zvukové a jiné
záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti
fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu).
___________________________________________________________________________
____
3) zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

§ 4

Budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat nenahraditelné ztráty
na kulturních památkách6)

(1) Kulturní památky – nemovité i movité věci, popř. jejich soubory, které jsou 
Ministerstvem kultury prohlášeny za kulturní památky.

(2) Národní kulturní památky – kulturní památky prohlášené nařízením vlády České  
republiky za národní kulturní památky.
___________________________________________________________________________
____
6) zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 5

Budovy, jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky nenahraditelná
Specifická kategorie vázaná výhradně na podmínky v kraji a k tomu provedenou rozvahu.

ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné 
práce

§ 6



Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné 
práce v budovách zvláštního významu (§ 8 písm. b) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k  
provedení zákona o požární ochraně)

A. Vytvoření podmínek pro provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob,  
zvířat a materiálu a záchranných prací (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o  
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o  
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru) – pro 
všechny kategorie provozovaných činností

(1) Písemně stanovit podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany k provedení
případného zásahu v budově zvláštního významu, zejména k překonání bezpečnostních  
bariér, které budou v takových budovách zřízeny, apod. Tyto podklady předat  
hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS“).

(2) Vymezit možná kolizní místa v budově z hlediska zásahu jednotky požární ochrany  
nebo místa, u kterých lze předpokládat komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro  
zasahující jednotku požární ochrany. Při jejich vymezení spolupracovat s HZS kraje a  
podklady předat HZS kraje.

(3) Neprodleně hlásit na operační středisko HZS kraje jakékoli změny týkající se obsahu
dokumentů předaných HZS kraje k bodu 1. a 2., dále změny na příjezdových  
komunikacích k budově, na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu k nim, v  
příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo jejich nedostatečnosti  
oproti původnímu stavu.

(4) Provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve lhůtách zkrácených na polovinu
oproti lhůtám stanoveným ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení  
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci).

(5) Provádět kontrolu únikových komunikací, vnějších a vnitřních zásahových cest včetně
žebříků, přístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti (i v zimním období), správnost  
značení v určených lhůtách, doporučuje se nejméně 1x měsíčně.

B. Činnosti, kterými budou zajišťovány požadavky na bezpečný pobyt a pohyb osob (§  
6 odst. 1 písm. a) a b) a § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  
pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární  
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru) – pro kategorie se zvýšeným a 
vysokým požárním nebezpečím

Stanovit podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově. Pokud se bude jednat o
budovy, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, provádět cvičný požární poplach.

§ 7

Dle tohoto nařízení kraje bude vypracován neveřejný seznam, do kterého budou 
jednotlivé subjekty určeny. Způsob určování konkrétních budov pro zařazení, oznamování o  
zařazení určeným subjektům, vedení seznamu a jeho aktualizace je stanoveno tímto  
nařízením. Seznam bude aktualizován podle potřeby a ve stanovených lhůtách (§ 17 odst. 2  



nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně), což je rovněž obsahem 
tohoto nařízení. Všem vlastníkům a provozovatelům budov zvláštního významu bude 
předepsaným způsobem doručeno oznámení, že byli do tohoto neveřejného seznamu zahrnuti.  
Seznam bude k dispozici na krajském úřadě a HZS kraje.

V § 6 je uveden výčet činností stanovených pro budovy zvláštního významu. U 
určených subjektů se ukládá vlastníku, popř. uživateli plnění povinností na úseku požární  
ochrany (§ 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  
předpisů) – viz. § 6 písm. A, B.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve  
Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Ing. Petr Bendl
Hejtman

Antonín Podzimek
zástupce hejtmana



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Žleby č. 1/2010

NAŘÍZENÍ 4/2002
Středočeského kraje
ze dne 12. 8. 2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob

Krajský úřad Středočeského kraje vydává podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), k provedení § 27 
odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“):

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních,  
sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných  
obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“)1) 2).

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická  
osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů,  
obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavatel2) (dále jen „organizátor 
akce“).
___________________________________________________________________________
____
1) § 27 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm.  
a)
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
2) např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

§ 2

5. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

5. stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při  
jejím ukončení,

6. ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně  
dodržení podmínek stanovených smlouvou podle § 3 odst. 4,

7. shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování  
většího počtu osob3),

8. vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený  
stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce  
přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové,  
kontejnerové, buňkové apod.)4),



9. venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo 
shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní  
stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním 
prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném 
prostranství (dvory apod.)4), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem2)6).

6. Členění akcí podle místa konání a počtu osob:
a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto  
účelu
v souladu se zvláštním právním předpisem5),

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je  
prostor určen (tj. dolní i horní hranice)5),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice  
počtu 1 osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento  
počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem 
stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru  
vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2  
zákona o požární ochraně)5);

b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určené tomuto  
účelu v souladu se zvláštním právním předpisem5)

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je  
prostor určen (tj. dolní i horní hranice)5),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice  
počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento  
počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem 
stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru  
vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2  
zákona o požární ochraně)5);

c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více;  
v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900  
osob a více2)6).
___________________________________________________________________________
____
2) např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
3) např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
požadavcích na
výstavbu, ČSN 73 0831
4) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory
5) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

§3

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen
v souladu se zvláštním právním předpisem7), přičemž nesmí být překročen maximální počet  
osob prokazatelně stanovený podle § 2 odst. 2 písm. a) a b).
(2) K pořádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2. V případě, že pro



objekt není v dokumentaci ověření stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob,  
které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást  
stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 5), zpracování  
identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4.

(3) Při akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) organizátor akce oznámí příslušnému úřadu
předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení
maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto  
nařízením.

(4) V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná,
kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven
smlouvou8).

(5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany,
včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a  
technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem 
stanoveným zvláštním předpisem9).

(6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před  
každou 1 jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek  
požární bezpečnosti podle odst. 10 včetně odstranění zjištěných závad.

(7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“), a pokud
to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku  
osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a  
dvou členů. Jeli organizátorem akce2) 6) fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární  
bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba  
prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů10).

(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména
aby:
a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu11),
b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být  
stanoveny tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny  
vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),
c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu
požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace při průběhu 
akce
k zajištění neodkladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:
a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a označení,
upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob
zajišťujících pro ně technické zázemí, dále jen „účinkujcící“).



(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro
akci – před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce,  
podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:
a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny  
– organizátor akci nezahájí,

b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a
k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popřípadě
ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by 
v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále
zajistí:
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární  
ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být  
vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky  
jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku nebo 
evakuaci,1 znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b) umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak,  
aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu
k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou
potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,

c) rozmístění a umístění12) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a
dobře přístupných místech.

(12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů
organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti  
při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na  
akci.

7) např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
8) § 2 zákona č. 133/1985 Sb.
9) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
10) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
11) § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
12) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

§ 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu
/produkce/ představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem 
zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle § 3 odst. 5,  
přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a  
textilií) ke snížení jejich hořlavosti13).

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním



úřadem5) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti
stavebních hmot13) nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle §  
3 odst. 10 před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly  
představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků hořlavým 
plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních  
předpisů14); plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou 
směs (např. acetylen, vodík), je zakázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje na katastrálním území Kladno, musí být nejméně 5
pracovních dnů před jejím zahájení tato skutečnost oznámena na Krajské operační a  
informační středisko v Kladně, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji  
v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.
___________________________________________________________________________
____
5) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.
14) např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
15) zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

§ 5

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně16), tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení
požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární  
bezpečnosti při akci.

(2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by
mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

(3) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a
v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např.  
zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§ 17 odst. 1 písm. a)  
zákona o požární ochraně).
___________________________________________________________________________
____
16) např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.
17)

ČÁST TŘETÍ
Sankce

§ 6

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky
stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může



mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších  
předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit  
obci,
v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární  
bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací  
v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální  
území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.

(2) Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-
li
prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a  
tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
 (3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky
požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně16) a dodržování
podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje
organizátor akce.

(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje
také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena 
před nabytím jeho účinnosti.

(6) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku
právních předpisů Středočeského kraje.
___________________________________________________________________________
____
16) např. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.

Ing. Petr Bendl
hejtman



Antonín Podzimek
zástupce hejtmana

Příl. 1
Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky

a stanovení jejích úkolů

(1) Podrobnosti ke zřizování požární hlídky:

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v § 3 odst. 7, nebo z jedné  
osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být  
zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem 
na
počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací,
např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových
komunikací,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně
zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování
evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře  
ke
zdravotnímu stavu),

d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti17),

e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou 
(nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený  
podklad s černým nebo bílým nápisem),

f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí  
být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

(2) Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky:

2.1 Velitel
a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle § 3 odst. 10 ve stanoveném rozsahu a určeným
způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např.
v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu
provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav  
prostoru
(objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,
c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce
nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,
d) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce  
nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.
___________________________________________________________________________
____



17) § 135 odst. 4 písm. e) zákoníku práce

2.2 Požární hlídka
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění
hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich
vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů), a
vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených
povinností a podmínek požární bezpečnosti,
b) je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení, v případě nebezpečí  
z prodlení také podle § 3 odst. 10 písm. b) tohoto nařízení,
c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna
a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,
s místem konání akce, s dokumentací (dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární
bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice,
požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních
zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením)). Vymezení, o  
které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,
b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce
stanoveném pořadatelem akce,
c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

2.4 Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Příl. 2
Podrobnosti k provádění kontrol podle § 3 odst. 10 tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

a) před zahájením akce
1) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, 6 a 11 
zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné  
kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek,  
jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinnosti stanovených předpisy o požární  
ochraně,
2) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav
únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a
nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových
systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve
vztahu k požární ochraně;

b) v průběhu akce
1) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah 
akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární  
ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před  
únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování  
nebo odtah vozidla),
2) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí  
vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by  



v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku,  
organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby  
nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při  
ukončení akce.

Příl. 3
Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární  

bezpečnosti podle § 7 odst. 1 tohoto nařízení

1) Shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění  
pozdějších předpisů, zahrnující i pouliční průvody a manifestace.

2) Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1) včetně kulturních a 
sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný 
počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve  
vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.

Příl. 4
Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena 
horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí  
organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz  
§ 3 odst. 5 tohoto nařízení) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude  
obsahovat minimálně tyto údaje:
- velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
- způsob zajištění evakuace – přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace,
včetně určených únikových komunikací a východů atd.,
- počet, situování, kapacita (šířka) únikových komunikací a východů včetně pokynů 
k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
- rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost  
venkovních hydrantů; počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení el. energie, jejich označení včetně
přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení  
s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

Vyvěšeno dne: 31.5.2010
Sejmuto dne: 16.6.2010_



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Žleby č. 1/2010

Obec Žleby na základě usnesení zastupitelstva č. 45/2010 ze dne  24.5. 2010 podle § 29 odst. 
l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 
odst. 3 a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
Nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a podle § 10 písmeno d) a 84, odst.2, písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , vydává

ŘÁD  OHLAŠOVNY  POŽÁRU
pro obec Žleby a spádové obce

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento řád ohlašovny požáru stanoví povinnosti obsluhy v místní ohlašovně požáru. 
Účelem je rychlé a bezchybné převzetí hlášení o vzniklém požáru, nehodě, popř. jiné události, 
při které jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířectva, nebo při které dochází ke škodám na 
majetku a včasné vyhlášení požárního poplachu. Ohlašovna musí být viditelně označena 
cedulí „Ohlašovna požáru“.

Čl. 2
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci

Ohlašovna požáru má za povinnost převzít hlášení ( jak ústní, tak i telefonickou
formou ) o vzniklé události v co nejkratší době. V případě ohlášení události občanem osobně
je nutné od něho zjistit všechny podrobnosti týkající se nahlášené události. V případě ohlášení
události telefonicky je třeba převzít zprávu a zjistit:

a) datum a čas hlášení události
b) kde se událost stala ( přesné místo, případně význačné orientační body )
c) co se stalo ( požár nebo jiná mimořádná událost např. povodeň, dopravní nehoda apod, 
rozsah události )
d) počet zraněných, postižených ( druh zranění ),
e) počasí v místě události ( viditelnost, sjízdnost, vítr apod. )
f) příjmení, jméno a číslo telefonu, ze kterého je ohlášení podáváno
g) učinit zpětný dotaz k ověření pravdivosti informace o nahlášené události,
požáru.
h) čas předání zprávy na OPIS HZS Středočeského kraje
ch) jméno a příjmení obsluhy

Každé přijaté hlášení zaznamená do Knihy hlášení – datum a čas, obsah bodů
a) – ch), datum a čas provedených opatření uvedených níže.

1. Vyrozumět  ohlašovnu požáru  Hasičského záchranného  sboru  Středočeského  kraje  , 
územní odbor Kolín na telefonním čísle 950 875 111 nebo tel. 150/112.
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2. Vyrozumět místní  JSDH na telefonním čísle 737 166 209, vyhlásit jí požární poplach 
a vyslat na místo události.

3. Vyrozumět vedení obce 
a) starostu obce na telefonu číslo : 737 750 193
b) nebo místostarostu na telefonu : 724 079 177

Čl. 3
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její

vyslání na místo události

Po přijetí zprávy o události, ohlašovna požáru neprodleně zajistí včasné vyhlášení
požárního poplachu místně příslušné jednotce požární ochrany ( JSDH ) prostřednictvím:
sirény, telefonicky, ústně, rdst apod. a vyslání této jednotky požární ochrany na místo
události.

Způsoby vyhlášení poplach jednotce SDH obce:
1) Sirénou

Způsob spuštění sirény:
Stisknutím tlačítka požárního hlásiče umístěného na budově hasičské zbrojnice vedle 
výjezdových vrat

2) Telefonem
   - na mobilní telefon velitele JPO a členů JSDH obce, dle seznamu členů JSDH obce.   
3) Svolávacím zařízením

- komunikační systém dálkového vyhlášení poplachu z operačního střediska HZS – Kango, 
nebo velitelem jednotky JSDH obce Žleby

Čl. 4
Oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko

Po vyhlášení požárního poplachu místní JPO a jejím vyslání na místo události musí 
osoba v ohlašovně požárů přivolat potřebnou pomoc záchranných jednotek a pohotovostních 
služeb. Je důležité s klidem a rozvahou předat na územně příslušné operační a informační 
středisko HZS ČR ( tel. 950 875 111 nebo tel. 150/112 ) informace:

- kdo volá (jméno a příjmení) a z jaké obce
     - o době vzniku požáru
     - jaký objekt, příp. část obce je postižena (obytný dům, pole, les, seník apod.)
     - jaká JPO byla vyslána na místo požáru a kdy 
     - jaká pomoc je žádána

Další záznamy do knihy hlášených případů :
     - datum a čas přivolání záchranných jednotek a pohotovostních služeb (hasiči, policie, 
lékař, vodárny..)
     - čas předání informací příslušným orgánům (hasiči, policie, lékař ....)
     - čas příjezdu povolaných záchranných jednotek a pohotovostních služeb.
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Čl. 5
Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního

opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požární bezpečnostních 
zařízení

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén
po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón) 
nebo
b) 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 vyhlašuje pomocí technických prostředků uvedených v čl.3.

Grafické vyjádření varovného signálu "POŽÁRNÍ POPLACH"
Vyhlašování elektrickou rotační sirénou:

Vyhlašování elektronickou sirénou:

Ujistěte se, že nejde o zkoušku sirén!!

Čl. 6
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního

poplachového plánu kraje.
Obec Žleby a spádové obce Záhuby, Kamenné Mosty a Markovice

Stupeň požárního 
poplachu

První jednotka PO Druhá jednotka PO Třetí jednotka PO

I JSDH Žleby HZS Čáslav JSDH Vrdy
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Čl. 7
Seznam důležitých telefonních čísel

Orgán pomoci Tísňové volání Telefon 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – 
OPIS ÚO Kolín

150/112 950 885 111

Policie ČR 158
Zdravotnická záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci 155
Starosta obce Mobil 737 750 193

Zaměstnání 327 398 107
Místostarosta obce Mobil 724 079 177
Velitel JPO Mobil 737 166 209
ČEZ – poruchy rozvodné sítě elektro Pevná 840 850 860
Středočeská plynárenská a.s. Pevná 1239
Vodárny – VHS Kutná Hora Pevná 327 588 112

Čl. 8
Doklady a prostředky ohlašovny požáru

Každá ohlašovna požárů je vybavena:
- Řádem ohlašovny požáru , který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně 
- Platnými požárně poplachovými směrnicemi
- Tabulkou s nápisem : „ OHLAŠOVNA  POŽÁRU“ 
- Knihou hlášení požárů

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným
stavem. Činnost ohlašovny požáru musí být zajišťována náležitě poučenou osobou. Uživatel
telefonní stanice, která je obcí určena jako ohlašovna požáru zabezpečí vyvěšení řádu
ohlašovny požáru u telefonního přístroje, označí ohlašovnu požáru předepsanou tabulkou.
Každou poruchu telefonu je povinen neprodleně oznámit OÚ ve Žlebech.

Tento řád ohlašovny požáru nabývá účinnosti dnem: 16.6.2010

         Ing. Kožený Vlastimil                                                     Šindelář Vladimír 
      Místostarosta                                                           Starosta

          Vyvěšeno: 31.5. 2010                                              Sejmuto: 16.6. 2010
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List knihy ohlašovny požáru                                               list  č. 

Co se stalo

Místo události

Nejvhodnější příjezdová 
cesta k požáru 

Jméno ohlašovatele 

Datum ohlášení 

Čas ohlášení 

Telefon ohlašovatele

Událost zapsal / ohlásil 

Vyhlášení poplachu 
jednotce, čas a způsob

Zpětný dotaz, čas,

Poznámky :
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