
 

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, 

kterou  se   vydává  

Požární řád    obce   Kamenný   Malíkov 

 

Zastupitelstvo obce Kamenný  Malíkov na svém 9. zasedání ze dne 29.12.2014 usnesením 

č.23/2014 se usneslo vydat na základě ustanovení § 10, písmeno d), § 84 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, v platném znění, zejména § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. v návaznosti 

na ustanovení a dle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 

 

Čl. l 
Úvodní ustanovení 

 

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

Kamenný Malíkov (dále jen obec). Doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti právnických 

osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území 

obce, zejména povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, dále upravuje 

způsob hašení požárů na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení 

požárů a vyhlášení požárního poplachu. Vymezuje činnosti osobám pověřeným 

zabezpečováním požární ochrany obce a vztah k těmto osobám. 

 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec 

Kamenný   Malíkov,které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti 

vyplývající z předpisů o požární ochraně. 

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a 

jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi na území obce je zajištěna: 

a) Jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – územní odbor 

Jindřichův Hradec, kategorie JPO I 

b) Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie JPO V Kamenný   Malíkov 

 

3. Kontrola dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve 

stanoveném rozsahu, se podle odst. 1 v přenesené působnosti provádí v rámci 

výkonu státního požárního dozoru. 

 

4. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 v samostatné působnosti obec pověřuje 

kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve 

stanoveném rozsahu – velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce , který 

zajišťuje trvalou akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Kamenný   Malíkov 



  

Čl. 3  

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru, se dle místních podmínek 

považuje: 

a) konání slavností, poutí a trhů na území obce, 

b) provozování ohňostrojů a zábavné pyrotechniky, 

c) manipulace s otevřeným ohněm v přírodě a pálení hořlavého odpadu, 

d) truhlářské práce, opravy automobilů, svářečské práce a další požárně nebezpečné 

činnosti ve firemních i soukromých dílnách, 

e) sklizeň pícnin a obilovin, jejich sušení a skladování, 

Prodejní stánky, pouťové atrakce apod. lze provozovat jen tak, aby byl umožněn průjezd 

požární techniky a aby nedošlo k omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením a 

věcným prostředkům požární ochrany. 

Ohňostroje, pyrotechnické efekty a jiné činnosti představující zvláštní riziko smí provádět 

pouze firma nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění. 

Při spalování zahradního odpadu lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné 

materiály (seno, listí), přičemž uvedené materiály nesmí být kontaminovány chemickými 

látkami. 

Spalovat lze: 

-v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních 

-na volných prostranstvích, včetně pozemků v majetku fyzických i právnických osob. 

Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě: 

-místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek 

-oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let 

-oheň nesmí být ponechán bez dozoru 

-oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od 

stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy 

-ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním 

zeminou 

-oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí 

 

2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje zejména: 

a) období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně 

s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu 

b) období silného větru 

c) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin 

d) topné období, tj. období, kdy jsou v důsledku poklesu venkovních teplot používány 

tepelné spotřebiče určené k vytápění a ohřevu.  

Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku 

požárů na území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad způsobem 

obvyklým. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Krajským úřadem 

Jihočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno. 

Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní 

opatření: 

a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, 

kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou 

tímto dotčena 

b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního 

právního předpisu nejsou tímto dotčena 



c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel 

zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel 

používaných k neodkladné zemědělské činnosti; tato vozidla musí být při jízdě po 

poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným 

obdobným zařízením    

d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory 

e) zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; 

ustanovení zvláštního předpisu nejsou tímto dotčena 

f) při skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být skládky 

průběžně kontrolovány a při zjištění příznaků samovznícení musí být neprodleně 

provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru  

 

3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považují zejména:  

4. Další podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto požárního 

řádu, která je jeho nedílnou součástí.  

 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci  

a svolání jednotky 
 

1. Požární ochrana v obci je trvale zabezpečena: 

a) Jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje České Budějovice, 

Požární stanice Jindřichův Hradec 

b) Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Kamenný   Malíkov 

 

2. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy, či jiné mimořádné události v správním 

území obce je zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v příloze č.3 

3. Nepřetržitou službu zajišťuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

v Českých Budějovicích (tísňové telefonní číslo 150, případně mezinárodní tísňové 

číslo 112). 

4. Obec pro nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci zřizuje Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce Kamenný Malíkov 

5. Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely zajištění požární ochrany 

obce je zajištěna jejich akceschopností. 

6. Svolání jednotek požární ochrany zajišťuje Hasičský záchranný sbor, nebo na 

základě rozhodnutí starosty obce a v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 

7. Obec ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením 

cvičného požárního poplachu jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce a 

místních částí. Od této kontroly akceschopnosti se upustí u těch jednotek sboru 

dobrovolných hasičů, jejichž doba výjezdu již byla v tomto roce ověřena výjezdem 

k požáru nebo k jinému zásahu. 

8. Členové jednotek, při vyhlášení požárního poplachu, se co nejrychleji dostaví na 

místo, stanovené velitelem jednotky. 

 

Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,  

kategorie, početní stav a vybavení 
 

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.Kategorie, početní stav a vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce jsou uvedeny v příloze č. 1.,která je nedílnou součástí tohoto požárního řádu obce. 



2.  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví na Požární 

stanici.  

3.  Obec  Kamenný Malíkov jako zřizovatel Jednotky sboru dobrovolných hasičů vytváří 

podmínky pro činnost a akceschopnost této jednotky.    

 

    

 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů  

a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
 

 

1. Obce stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které 

musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. 

Seznam zdrojů vody pro požární účely je uveden v příloze č. 2 – Přehled o 

zdrojích požární vody, která je nedílnou součástí tohoto požárního řádu. 

 

2. Obec Kamenný Malíkov 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 předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 6 a jednotce 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův 

Hradec. 

 

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů 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, což mimo jiné znamená zákaz 

čerpání vody z požární nádrže k jiným účelům než je hašení požárů.  

 

4. Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 

zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně 

tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá 

práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.  

 

 

Čl. 7  

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst,  

odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

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

požárů“ 

2.   Seznam „Ohlašoven požáru“ je uveden v příloze č. 3 - Řád ohlašovny požárů, která je 

nedílnou součástí tohoto požárního řádu. 
3.   Pomoc při zdolávání požárů je trvale zajištěna prostřednictvím krajského operačního a 

informačního střediska HZS v Českých Budějovicích na lince číslo: 150. Dále je možno využít i 
čísla tísňového volání 112. 
 

 

 



Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem 

sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón - 10 vteřin pauza - 25 vteřin tón) a 

jednotkám sboru dobrovolných hasičů telefonicky veliteli.  

b) obecním rozhlasem 

 

Čl. 9 

Síly a prostředky požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany vyčleněných pro zajištění požární 

ochrany na správním území obce Kamenný Malíkov je uveden v Požárním poplachovém 

plánu Jihočeského kraje.   

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 

1/1990 „Požární řád obce Kamenný Malíkov“ 

 

 

Čl. 11 

 Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. tzn. 

dne15.1.2015  

 

 

…………………………………….. 

Petr Dvořák 

starosta obce Kamenný Malíkov 
 

 

 

…………………………………….. 

Marie Součková 

místostarosta obce Kamenný Malíkov  

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.12.2014 

Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2015 


