
Město Pelhřimov 

Zastupitelstvo města Pelhřimov 

 

Obecně závazná vyhláška města Pelhřimov č. 3/2022 

Požární řád 
 

     Zastupitelstvo města Pelhřimov se na svém 22. zasedání dne 27. 04. 2022 usneslo vydat podle 

ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2,  písm. h)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady požární 

ochrany ve městě. 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města Pelhřimov je zajištěna jednotkami sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) a jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného 

sboru Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov (dále jen „JHZS“). 

 

2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 zastupitelstvo města Pelhřimova:                                  

a) ukládá radě města Pelhřimova předkládat zastupitelstvu města informaci o stavu požární 

ochrany ve městě minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech 

majících vztah k požární ochraně města, 

b) pověřuje úkoly stanovenými předpisy o požární ochraně (nejsou-li zákonem svěřeny 

starostovi) a kontrolou dodržování povinností v oblasti požární ochrany Městský úřad 

Pelhřimov, odbor vnitřních věcí.  

 

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 vzniku požáru, se považují akce, kterých se zúčastňuje 

větší počet osob, např. kulturní akce (plesy, koncerty, divadelní představení), sportovní akce, 

společenské akce (pouť, masopust), zábavné akce (festival rekordů),   politické akce, obchodní 

akce (trhy)  a jiné obdobné akce a shromáždění, a dále akce, jejichž součástí je provádění 

některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, např. pyrotechnické efekty, 

ohňostroje, plnění balonků plynem. Při provozování těchto akcí platí platné právní předpisy, 

včetně nařízení Kraje Vysočina1. 

 

_______________________________________________________________________ 
1 z. č. 206/2015 o pyrotechnice 

  Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2004 



2)  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a) sklizeň pícnin, obilovin, slámy a úsušků,  včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, 

které začíná dnem 01. 06. kalendářního roku a končí dnem 30. 09. kalendářního roku. 

b) období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, zejména spalování klestí 

v lesích, slámy na polích a pálení odpadu (např. při prořezu stromů , …). 

c) období déletrvajícího sucha.  

    Pro uvedené období platí podmínky stanovené nařízením Kraje Vysočina2. 

 

3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují stavby pro shromažďování 

většího počtu osob, stavby pro obchod, stavby ubytovacích zařízení, stavby, které jsou na 

základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 

budovy, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Požární bezpečnost v těchto objektech 

musí být zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy. 
V příloze č. 1 této vyhlášky je uveden výpis objektů se zvýšením zabezpečením vzniku požáru, 

který významnou měrou ovlivní situaci ve městě v případě požáru. 

 

4) Za budovy zvláštního významu se dle místních podmínek považují budovy, jejichž případný 

požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními potřebami, budovy, jejichž požár 

ohrožuje plnění základních funkcí orgánů veřejné správy, budovy, jejichž požár ohrožuje 

kulturní památku, budovy určené k zabezpečení záchranných prací.                                   Seznam 

budov zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ve spolupráci s obcí s rozšířenou 

působností. 

V příloze č. 2 této vyhlášky je uveden seznam budov zvláštního významu města Pelhřimova. 

  

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města 

Pelhřimov 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 na území města Pelhřimova je zabezpečena JSDH, uvedenými v Čl. 

2 této vyhlášky. 

 

Čl. 5 

JSDH města, kategorie, početní stav a vybavení 

 

1) Město Pelhřimov zřizuje JSDH. Soupis JSDH, a jejich kategorie, početní stav a vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou upraveny v příloze č. 3 této 

vyhlášky. 

 

2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice 

v místě dislokace JSDH, nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
2 Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2016 

 



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 

použivatelnosti. 

 

1) Město Pelhřimov stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které 

musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah, a to v příloze č. 

4 této vyhlášky. 

 

2) Město Pelhřimov dále stanovuje zdroje požární vody z hydrantů umístěných na veřejných 

prostranstvích, které obsahuje společný dokument provozovatele vodovodů a Hasičského 

záchranného sboru Kraje Vysočina uvedený v příloze č. 5 této vyhlášky. 

 

3) Město Pelhřimov zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek území města s vyznačením 

zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 

příjezdu, který v jednom vyhotovení předává do rukou JSDH. a JHZS. 

 

4) Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, 

zejména umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, udržovat trvalou 

použivatelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, a udržovat trvalou použivatelnost 

zdrojů vody. 

 

5) Vlastník pozemku, či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný 

příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník je povinen převést prokazatelně tuto povinnost 

na třetí osobu (správce, nájemce, uživatel), pokud svá práva k pozemku, či příjezdové 

komunikaci nevykonává sám. 

 

Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 

1) Město Pelhřimov zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna 

požárů“. Ohlašovnou požárů sídlo Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní 

odbor Pelhřimov. Ohlašovna požárů je vybavena dokumentací podle platných právních 

předpisů. 

 

2) Požár lze oznámit na operačním středisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, na 

tel . č.  150, 112. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu, poplachový plán 

 

1) Vyhlášení požárního poplachu v městě Pelhřimov se provádí signálem „POŽÁRNÍ 

POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25s tón 

- 10s pauza - 25s tón). 

 

2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach 

vyhlašuje sirénami (Skrýšov, Janovice, Myslotín), místním rozhlasem (Radňov, Vlásenice), 

kostelními zvony (Pelhřimov, Starý Pelhřimov, Strměchy, Chvojnov), zvoničkami 

(Hodějovice, Pobistrýce, Vlásenice-Drbohlavy, Houserovka, Vlásenice, Útěchovičky, 

Bitětice, Rybníček, Pejškov), a hlasitým zvoláním „HO-ŘÍ“ , „HO-ŘÍ“. 



3) Poplachový plán města je upraven v příloze č. 5 této vyhlášky. 

 

 

Čl. 9 

Síly a prostředky 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 

Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro město Pelhřimov je uveden v příloze č. 3 této 

vyhlášky. 

 

Čl. 10 

Přílohy  

 

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam objektů se zvýšením zabezpečením vzniku požáru, který významnou měrou 

ovlivní situaci ve městě v případě požáru 

Příloha č. 2 – Seznam budov zvláštního významu města Pelhřimova 

Příloha č. 3 – Soupis a kategorie JSDH, seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany, včetně 

početního stavu JSDH 

Příloha č. 4 – Zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody  

Příloha č. 5 – Zdroje vody pro hašení – hydranty na veřejných prostranstvích 

Příloha č. 6 – Výpis z poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 

 

Čl. 11 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Pelhřimov č. 14/2005, Požární řád. 

 

Čl. 12 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

L.S. 

 

 

 

 

…..................................      ................….......................... 

       Ladislav Med,                                                                                       Ing. Josef Koch, 

       starosta města                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 


