
                Vyhláška č. 1 / 2005 
 
Obec Dobrá na základě usnesení zastupitelstva ze dne 30.3.2002  podle § 29 odst.1 písmeno o) bod 1. 
zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmeno d) 
a § 15 nařízení vlády č 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 
498/ 2002 Sb. a podle § 10 zákona č 128/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění zákona 
č. 313/  2002., vydává obecně závaznou vyhlášku 
 
 
 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 
DOBRÁ 

 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád obce Dobrá 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. 498/2002Sb. 
 
 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci 

 
(1) Za plnění úkolů požární ochrany vymezených právním předpisem ( § 29 zákona č. 133/1985 Sb. 

O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) na území obce odpovídá starosta.  
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými  událostmi  v katastru  obce  je zajištěna  jednotkou  sboru  dobrovolných  hasičů 
       ( dále jen „JSDH“ ) obce Dobrá podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární      
       ochrany : 

a) Jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje , kategorie JPO I , se 
sídlem ve Frýdku - Místku 

b) Jednotka  SDH Frýdek , kategorie JPO II 
 
(3) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec Dobrá : 

a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci 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 starostu obce.   

 
 
 
 
 
 



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 dle místních podmínek považuje: 

a) práce s otevřeným plamenem 
b) svařování 
c) manipulace se snadno vznětlivými materiály a látkami 
d) pyrotechnická činnost ( tato činnost se řídí nařízením MSK č.1/2002) 
e) skladovaní materiálů náchylných k samovznícení 

Požární bezpečnost při těchto činnostech se odvíjí podle místa nebo budovy, kde se provádí. 
V případě bodů b) a c) je nutno zřídit minimálně „požární hlídku“ viz. příloha č. 4, nebo asistenci 
„požární jednotky“. V ostatních případech odpovídá za požární bezpečnost majitel, popřípadě 
prokazatelně poučená osoba ( správce, uživatel, nájemce, atd.)  
 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje : 
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou 
půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr 
(dále jen "období sucha"), 
b) období sklizně, 

 c) období skladování pícnin a obilovin, 
d) topné období. 

V období sucha a sklizně je zakázáno kouření a rozdělávaní ohňů v lesích a na polích či v jejich 
těsné blízkosti (50m). Pokud by druh vykonávané práce vyžadoval užití otevřeného ohně (např. 
pálení klestí po těžbě dřeva apod.) je povinen ten kdo činnost provádí zřídit minimálně „požární 
hlídku“ viz. příloha č. 4, nebo asistenci „požární jednotky“. Činnost v bodech a) – d) se řídí 
nařízením MSK č.3/2002. 
 

 (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :  
a) při pořádání společenských a jiných hromadných akcí, na kterých se účastní více než 200 

osob. V tomto případě je provozovatel objektu povinen řídit se nařízením MSK č.1/2002 
b) Základní škola Dobrá – vlastní požárně poplachový plán 
c) Mateřská škola Dobrá – vlastní požárně poplachový plán 
d) VÚHŽ Dobrá – vlastní požárně poplachový plán 

 
 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými 
v čl. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 5 
Jednotka 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. 2 , která je nedílnou součástí požárního řádu obce. 

 
(2) Velitel požární jednotky si určí místo srazu členů jednotky. Výjezd požární jednotky je do deseti 

minut od vyhlášení požárního poplachu. 
 
 

Čl. 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.  

 
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním 

a vybavením umožnit účinný požární zásah: 
a) Přirozené : 

- řeka Morávka   - čerpací místo  - brod u mostu do Skalice 
- brod u železné lávky 

Na těchto místech musí být zabezpečena čerpací stanoviště dle nařízení MSK č.4/2002.  
b) Umělé : 

- veřejný vodovod s hydrantovou sítí v zástavbě. 
 

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení 
požárů, čerpacích stanovišť pro čerpací techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom 
vyhotovení předá jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a jednotce HZS MSK územní odbor 
Frýdek – Místek. 

 
(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. 

 
(4) Vlastník pozemku – 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, 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 následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna 

požárů“ 
Místo Časové omezení Telefon 

Obecní úřad 8 –14 558 641 491 
Základní škola 8 – 14 558 641 301 
Lesní správa 6 – 14 558 641 234 
Alena Šeděnková 0 – 24 558 641 053 
RNDr. V.Růžičková 18 – 6 558 641 142 
Ing. A.Liberda 18 – 6 558 641 156 
 
 
 
 
 
 



Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí : 
 

a) 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 ).  

 
 

Čl. 9 
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č.1. 
 
 

Čl. 10 
 
Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce Dobrá , obecně závazná vyhláška č. 4/97 
 
 

Čl. 11 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 20.4.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Vladimír Bonk                                  Alice Tancerová 
                        starosta obce                                      místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                          Příloha č. 1 k vyhlášce č.1/2005 
 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ 
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO 
PLÁNU KRAJE 

 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň obdrží ohlašovny požárů obce 

a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru 

obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:  
 
Pro obec : D o b r á 
  
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující požární 
jednotky ( JPO ) 

Stupeň Jednotka Technika 
  
  
I.                  
  
  

  
  
               I .   CPS Frýdek-Místek 

     III . JSDH Dobrá 
 

  
  
  
    CAS-32 , DVS-12 A 30 
    

  
  

II. 
  
  

  
  
               I . CPS Frýdek-Místek 

        II . JSDH Frýdek 
             V . JSDH Nošovice 
  

  
  
    
   CAS-25 , DVS-12 A 30 
   CAS-25 , DVS-12 A 30 

  
  
  

III. 
  
  
  

  
              II . JSDH Pražmo  

 III . JSDH Vyšní Lhoty 
            III . JSDH Raškovice 
             V . JSDH Pazderna  
             V . JSDH Nižní Lhoty 
             V . JSDH Dobratice 
             V . JSDH Vojkovice 

  
   CAS-25 , DVS-12 A 30 
   CAS-32 , DVS-12 A 30 
   CAS-25 , DA-15 furgon 
   DVS-12 A 30 
   DVS-12 A 30 
   CAS-32 , DVS-12 A 30 
   DVS-12 T 805 

  
Z 
  

  
    dle rozhodnutí operačního střediska 
  

  

  
Požární jednotky jsou na místo zásahu ( resp. do zálohy na požární stanici ) povolány prostřednictvím 
Operačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje , územní odbor 
Frýdek-Místek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 k vyhlášce č.1/2005 

 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá 
 
 
Dislokace JPO – Dobrá č.p.31 
Kategorie JPO – JPO III.  
Počet členů JPO – 19 
 
 
Požární technika a věcné prostředky PO 
 
 
CAS-32 T-148      1ks 
DA-12  A-30    1ks 
PS-12     1ks 
Kalové čerpadlo   3ks 
Motorová pila řetězová   1ks 
Izolační dýchací přístroj  3ks 
Radiostanice – mobilní   1ks 
           -  přenosné  2ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č.1/2005 
 
 

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
 

Povinnosti vyplývající ze zákona č.133/85 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů : 
 

 
§ 1  
 
       Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru; neohrozil život a zdraví 

osob a zvířata a majetek; při zdolávání požárů , živelních pohrom a jiných mimořádných událostí 
je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo bráni-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou 
pomoc. 

 
§ 17  
 

     /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, manipulací 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, 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 dle 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 

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  



                                                                                 Příloha č. 4 k vyhlášce č.1/2005 

Zřizování  a činnost požární hlídky: 

1) Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. 

2) Složení požární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré 
povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob. 

3) Osoby zařazené do požární hlídky musí být starší 18 let, musí být tělesně a duševně zdatné 
pro plnění stanovených úkolů a musí absolvovat odbornou přípravu. 

4) Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou 
s nápisem „POŽÁRNÍ  HLÍDKA“ nebo oblečeni v pracovním stejnokroji člena JSDHO 
Dobrá. 

5) Úkoly stanovené požární hlídce: 

- Velitel: - odpovídá za plnění úkolů požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních 
úkolů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamu o jejích 
výsledcích (např. v požární knize). Záznam obsahuje vždy datum a čas, jména členů 
požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně případných nedostatků a způsobu jejich 
odstranění. Předkládá záznam o výsledku kontroly před zahájením i po ukončení akce 
organizátorovi akce, což tento potvrdí svým podpisem 

- Člen požární hlídky: - provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených úkolů 
(např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných evakuačních komunikací atd.), 
dále dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených 
organizátorem akce, popř. obecním úřadem. 

6) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna: 

- zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce, jejíž součástí je mimo jiné 
seznámení s charakterem a místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny 
podmínky požární bezpečnosti pro akce 

- k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce 
stanoveném pořadatelem 

7) Nezbytným obsahem odborné přípravy je: 

- seznámení se s pokyny pro činnost požární hlídky, opatřeními stanovenými 
organizátorem akce, dokumentací požární ochrany, vztahující se k akci, 

- způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany 
a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru, 

- v praktické části obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami 
a možnostmi  hlášení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu se zřetelem na 
charakter dané akce. 
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