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Obec Malé Svatoňovice 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 

 
Požární řád obce Malé Svatoňovice 

 
Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice vydává v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 

128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tento 

 

P o ž á r n í   ř á d 
obce Male Svatoňovice 

 

Požární řád je zpracován v souladu s § 29 odst. 1, písm. o) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

v platném znění (dále jen zákon o PO) a podle § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o 

požární ochraně. 

 

Čl. 1 

Účel předpisu 
 

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

 

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 

c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

d) kategorii jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH), její početní stav a vybavení – 

v obci je zřízena JSDH kategorie JPO V. 

e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění 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 

h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

i) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu 

j) stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 

2. Přílohy požárního řádu obce:  

a) Příloha č. 1 - Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

b) Příloha č. 2 - Základní povinnosti fyzických osob 

c) Příloha č. 3 – Plán zdrojů požární vody 

 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 

1. Za plnění úkolů stanovených zákonnými předpisy na úseku požární ochrany obce Malé Svatoňovice 

odpovídá starosta obce. 

Zajišťováním úkolů na úseku požární ochrany je pověřen Obecní úřad v Malých Svatoňovicích. 

 

2. Obec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V. Dle požárního poplachového 

plánu kraje je k prvnímu zásahu v obci určena jednotka Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 

kraje – požární stanice Trutnov. 



 2 

 

3. Jednotky požární ochrany mají vymezeny tyto činnosti : 

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování 

sil a prostředků, 

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému 

sboru kraje (dále jen HZS) 

d) při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

spolupracují s ostatními jednotkami PO, útvary Policie a dalšími orgány podle zvláštních předpisů. 

e) jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 

 

4. Obec organizuje preventivně výchovnou činnost. 

Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany obsahuje: 

a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra podle místních 

podmínek 

b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období 

c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí 

 

Čl. 3 

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

požáru 

 

1. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti při činnostech se 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru na veřejně přístupných místech nebo místech, kde by mohlo dojít 

vznikem požáru nebo výbuchu k ohrožení většího počtu osob: 

a) Pálení klestu 

b) Ohňostroje 

c) Jiné činnosti při nichž se používá otevřený oheň, hořlavé plyny nebo jiné nebezpečné látky nebo 

zařízení (např. používání plynových grilů, plnění balónků hořlavým plynem apod.) nebo jiné činnosti, 

kdy může dojít k ohrožení osob požárem nebo výbuchem 

Provozovatel nebo pořadatel těchto činností je povinen provozování této činnosti Obecnímu úřadu oznámit a 

doložit zajištění požární bezpečnosti činnosti podle platných právních a technických předpisů. 

 

2. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastní větší počet osob (shromažďovacích akcí): 

Akcí, které se zúčastní větší počet osob se rozumí: 

a) Shromáždění více než 200 osob nebo v němž, na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 

m
2
 ve vnitřním shromažďovacím prostoru (místnosti) 

b) Shromáždění více než 500 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru 

 

Provozovatel nebo pořadatel shromažďovací akce je povinen zajistit požární bezpečnost osob při této akci 

podle platných právních a technických předpisů. Zejména je povinen zřídit preventivní požární hlídku 

v souladu s §13 zákona o PO, Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a zpracovanou 

dokumentací požární ochrany včetně pokynů pro činnost preventivní požární hlídky. 

Preventivní požární hlídka plní po dobu trvání shromažďovací akce tyto úkoly: 

a) dohlíží na dodržování předpisů o PO a provede kontrolu, zda nehrozí nebezpečí požáru po skončení 

akce 

b) v případě vzniku požáru : 

- 1. provede nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 

- 2. přivolá jednotku PO, 

- 3. zúčastní se likvidace požáru. 

 

4. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti v době se 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru : 

a) Období sucha 
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b) Topné období 

Při stanovení podmínek požární bezpečnosti vychází z nařízení krajského úřadu a Hasičského záchranného 

sboru kraje, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v těchto období. 

 

5. Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb., stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších změn a dalšími předpisy majícími vztah k PO. 

 

6. Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. §§ 17, 18 a 19 a vyhláškou o požární prevenci MV ČR č. 

246/01 Sb.,§ 42 až 44 viz příloha. 

 

7. Fyzické osoby jsou povinny zejména: 

a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů a komínů zejména tím, že musí: 

1. pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliv, 

2. dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze 

vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, 

3. ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání 

spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, 

4. komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární 

bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, 

5. čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním 

předpisem. 

6. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve 

vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 

Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů 

na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u 

spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu, vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 

mm v ostatních směrech. 

b) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek, zejména tím, že: 

1. budou při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování 

hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, 

2. budou odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalu při manipulaci s nimi, 

3. budou při používání spotřebiče na propan-butan umisťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko 

přístupném, dostatečně větraném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, 

4. budou zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v 

prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách 

bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a jiných 

společných prostorách, 

5. budou dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, 

6. budou odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, 

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

7. hořlavé kapaliny nebudou skladovat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo 

ubytovacích zařízeních s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů 

v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič, 

8. v jednotlivých a řadových garážích budou ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní 

automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání, 

c) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným 

zdrojem zapálení zejména tím, že: 

1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, 

2. při spalování odpadu nebo používání otevřeného ohně budou zřizována ohniště jen v bezpečné 

vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, ohniště musí být pod dozorem dospělé osoby, po skončení 
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spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo, touto činností nesmí být porušovány další platné 

předpisy (zejména o znečišťování životního prostředí a narušováním práv dalších osob emisemi nebo 

imisemi a pod.) 

d) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činnosti lesního porostu budou dodržovány tyto 

zásady: 

1. oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů, 

2. tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové přikrývky, v ostatních případech musí 

být určené místo pálení izolováno pruhem 0,5-1,0 m, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až 

na minerální půdu, 

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

4. ohniště opustit bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou, 

5. jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň jedenkrát denně po dobu 3-5 dnů nebo do doby 

vydatného deště, 

6. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 

7. v lese a do 50,0 m od jeho okraje nesmí rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, nejedná-li se vysloveně 

o činnost související s hospodařením v lese. 

e) Plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech. 

f) Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku 

požáru a ztížení požárního zásahu. 

g) Fyzické osoby nesmí : 

1. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou 

pro výkon takových prací zvláštními předpisy, 

2. poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany, jezdit a stát 

motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese, 

3. stát a parkovat na nástupních plochách pro zásah požárních jednotek u objektů, 

4. vypalovat travní porosty. 

 

8. Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do 

výše 25 000,- Kč uloženou v přestupkovém řízení, pokud se nebude jednat o jiný správní delikt nebo trestný 

čin. 

 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 
 

1. Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno : 

- a) nepřetržitou službou jednotky požární ochrany hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 

kraje na stanici Trutnov, 

- b) dalšími jednotkami požární ochrany v souladu s nařízením Královéhradeckého kraje č.1/2002, kterým 

se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany 

a jejich zabezpečení 

 

2. Provozuschopnost zdrojů požární vody a údaje o ohlašovnách požárů prověřuje Obecní úřad alespoň 

jednou ročně. 

 

Čl. 5 

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
 

1. Obec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V. 

2. Obec zajišťuje podmínky pro zásah jednotek požární ochrany a zdolávání požárů v obci, zejména 

zajišťováním příjezdových a přístupových komunikací a zdrojů požární vody. 
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Čl. 6 

Zdroje vody pro hašení požárů 
 

Obec Malé Svatoňovice: 

1. zajišťuje potřebné zdroje vody pro hašení požárů a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě její údržbu 

tak, aby byla vždy použitelná, 

2. předává jednotce požární ochrany HZS plán obce s umístěním zdrojů požární vody, 

3. udržuje zdroje vody pro hašení požárů, kterými jsou: 

a) hydrantová síť na území obce – viz. Příloha - plán obce s vyznačením umístění hydrantů, 

b) umělé zdroje a nádrže: vodní nádrž v průmyslovém areálu IDA, požární nádrž „Koupaliště“ vždy 

v období od 1.6. do 30.9. daného roku a požární nádrž v Petrovicích. 

1. požární nádrže 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo 

umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení. 

 

Čl. 7 

Další zdroje vody pro hašení požárů 
 

Dalším zdrojem vody pro hašení požárů mohou být čerpací místa na vodních tocích na území obce nebo 

bazény či studně. Čerpací místa nejsou specifikována, jsou volena podle momentální situace. 

 

Čl. 8 

Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár 

 

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru: 

Místo: Adresa: Telefonní číslo: 

Obecní úřad – v pracovní době Nádražní 105 499 886 341 

Hlavní budova nádraží ČD - nepřetržitě Nádražní 70 602 698 859 

Vladimír Provazník - starosta Zahradní 253 724 149 599 

Veřejný telefonní automat nádraží ČD, Nádražní 70 499 886 004 

Veřejný telefonní automat obecní úřad, Nádražní 105 499 886 000 

 

2. Ohlašovna požárů musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle kterého plní tyto úkoly: 

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o 

jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí, 

- oznamuje nahlášenou událost na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje. 

Ohlašovna požáru bude označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150. 

 

3. Ve veřejných telefonních stanicích jsou zveřejněna telefonní čísla tísňového volání : 

- Hasiči                           150             nebo Integrovaný Záchranný Systém 112 

- Policie                          158 

- Zdravotní pohotovost  155 

Vznik požáru je dále možné oznámit z mobilního telefonního přístroje na telefonní číslo 150 nebo 112 - 

operační středisko HZS Hradec Králové. 

 

Čl. 9 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 

1. Požární poplach v obci je vyhlašován následujícími způsoby: 

- pomocí mobilních telefonů 

- pomocí spojek z řad přítomných občanů 

- vyhlášením obecním rozhlasem 

- akustickou sirénou - 1x přerušený tón po dobu 60 sekund (25, 10, 25 sec.) 

Požární poplach v celé obci se vyhlašuje v případě požáru, živelné pohromy nebo havárie většího rozsahu. 
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Čl. 10 

Seznam sil a prostředků JPO z požárního poplachového plánu okresu 
 

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu 

okresu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného 

sboru Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

Seznam sil a prostředků pro Obec Malé Svatoňovice dle požárního poplachového plánu: 

Obec 
Katastry v obci 
nebo části obce 

Stupeň 
nebezpečí 

Přiřazené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu 

doba 
dojezdu 

Jednotka PO                     
(druh a 

dislokace) 
Kat. 

doba 
dojezdu 

Jednotka PO                     
(druh a dislokace) 

Kat. 
doba 

dojezdu 

Jednotka PO                     
(druh a 

dislokace) 
Kat. 

Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice III A 15 HZS Trutnov I 15 JPO Malé Svatoňovice V 20 JPO Úpice II 

  Petrovice IV A 20 JPO Batňovice III 25 HZS Trutnov I       

  Odolov IV A 20 JPO Rtyně III 25 HZS Trutnov I       

  Strážkovice III B 15 HZS Trutnov I 15 JPO Malé Svatoňovice V 20 JPO Úpice II 

  Tmavý Důl IV A 20 JPO Radvanice III 25 HZS Trutnov I       

 

 

 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 6.10.2015, nabývá účinnosti dnem 22.10.2015 a dnem nabytí účinnosti 

ruší veškeré dotčené předpisy dosud platné. 

 

 

 

               Vladimír Provazník, v.r.                          Ing. Marek Švrčina, v.r. 

             starosta       místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6.10.2015 

 

Sejmuto:    22.10.2015 
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Příloha č. 1 požárního řádu obce Malé Svatoňovice 
 

 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
 

A) Podle §5 zákona o PO) 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny 

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované 

činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků 

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních 

právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, 

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým 

východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a 

produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení, 

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, 

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a 

pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, 

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární 

ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární 

ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, 

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární 

ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k 

zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím 

uložená opatření,  

g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení 

požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, 

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru 

kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo 

užívají. 

 

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na 

volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a 

šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou 

povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit 

další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních 

právních předpisů nejsou tímto dotčena. 

 

 

 

B (dle § 6 zákona o PO) 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s 

vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny 

a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované 

činnosti, 
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b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných 

činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a 

zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem, 

c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách 

stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení, 

d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených 

obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není 

stanoveno zvláštními právními předpisy,1l) a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke 

vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací, 

e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo 

skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a 

zdraví osob a majetku. 

 

(2) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b) musí odpovídat stavu 

vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. 
 

 

 

C (dle § 6a zákona o PO) 
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, 

jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o PO) zabezpečit 

posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na 

úseku požární ochrany. 

(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje 

a) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a 

posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a 

účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků, 

b) stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, 

jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku, 

c) návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění. 

(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, 

předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před 

zahájením jimi provozované činnosti. 

(4) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení 

vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a 

současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného 

odkladu. 

(5) Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 

1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této 

skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, 

přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí. 

(6) Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby povinny plnit. 

(7) Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst. 1 zákona o PO je odpovědná za 

věcnou a formální správnost zpracované dokumentace. 
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Příloha č. 2 požárního řádu obce Malé Svatoňovice 
 

 

 

A. Základní povinnosti fyzických osob 
(dle §17 zákona o PO) 
 

(1) Fyzická osoba je povinna 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, 

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení, 

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném 

zákonem, 

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za 

účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném 

stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve 

vlastnictví či užívání, 

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro 

záchranné práce, 

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku 

požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení 

požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, 

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý 

při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá, 

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 

 

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 

jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily 

požár. 

 

(3) Fyzická osoba nesmí 

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání, 

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou 

pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy, 

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných 

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku, 

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 

f) provádět vypalování porostů. 

 

(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě 

splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru. 

 

(5) Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a). 
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B. Osobní pomoc 
(dle § 18 zákona o PO) 
 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru : 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 

b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření  k zamezení jeho šíření, 

c) ohlásit neodkladně na určeném místě (ohlašovně požáru) zjištěný  požár nebo zabezpečit jeho 

ohlášení, 

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu  velitele zásahu, velitele jednotky 

požární ochrany nebo obce. 

 

C. Věcná pomoc 
(dle § 19 zákona o PO) 
 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout 

dopravní prostředky, zdroje vody, spojovací zařízení a jiné věci potřebné ke zdolávání požáru. 
 

D. Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc 
(dle § 20 zákona o PO) 
 

(1)Povinnost poskytnout pomoc se nevztahuje na : 

a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, 

Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně 

ohrožen důležitý zájem služby, 

b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů 

a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu 

provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek, 

c) právnické osoby a fyzické podnikající osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by 

poskytnutím  pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních  předpisů. 

(2) Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by 

tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. 

 

E. Náhrada ušlého výdělku 
(dle §20a zákona o PO) 
 

(1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. 

Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do 

dvou let od jejich vzniku, jinak toto právo zanikne. Právo na úhradu výdajů se uplatňuje u hasičského 

záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o 

náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje. 

(2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů 

jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mající právo na náhradu výdajů s touto pomocí 

spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta. 

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

F. Náhrada výdajů 
(dle §21 zákona o PO) 
 

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření 

nutných ke zdolávání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných 

prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich 

částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. 

(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) 

nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost. O tomto vstupu musí být hasičským záchranným 

sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin 
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před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně 

rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit. 

(3) Nesouhlasí-li však vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost, rozhodne hasičský 

záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na 

nemovitosti je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s 

předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele. 

 

 

 

 

G. Vstup na nemovitosti 
(dle §22 zákona o PO) 
 

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření 

nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných 

prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich 

částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. 

(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) 

nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným 

sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to 

nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární 

ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit. 

(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, 

rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o 

tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze 

vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele. 

 


