
 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

OBCE - PÁTEK 
č. 6/2007 

 
Požární řád obce  Pátek 

                                            Platná na územním obvodu  obce Pátek 

 
Zastupitelstvo  obce  Pátek  schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust.§ 10 
písm.d),§84 odst. 2 písm.I) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
s ust. § 29 odst. 1) písm. O) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a ust. § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb. K provedení zákona     
o požární ochraně , tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce 
Pátek. 
 

 Článek 1 
 Úvodní ustanovení 

 

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a zásady 
zabezpečení požární ochrany v obci  Pátek za účelem zabezpečení efektivní ochrany 
zdraví a životů občanů  obce,  a jejich   majetku před požáry . Povinnosti na úseku požární 
ochrany stanovené zákonem o požární ochraně nejsou ustanoveními této vyhlášky nijak 
dotčeny. 

2. Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany            
z požárního poplachového plánu, uvedený v příloze č.1 této vyhlášky. 

 
 

 Článek 2 
 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany 

v obci 
 

1.. Za  požární ochranu obce odpovídá obec v čele se svým starostou.  

2.. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) a k řádnému plnění úkolů stanovených právními 
předpisy na úseku PO obecní úřad : 
*a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen (JSDH) k hašení požáru             

a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných 
událostech  

*b ) jmenuje  velitele jednotky SDH po vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje 
*c ) pověřuje  osobu pro  oblast preventivně výchovné činnosti 

3.  A) Velitel JSDH obce plní zejména úkoly k zabezpečení činnosti JSDH a její 
akceschopnosti, provozuschopnosti objektů, zařízení, techniky a zdrojů vody pro hašení 
požárů v obci.  Podrobnosti o činnosti velitele jsou součástí obsahu zřizovací listiny Sboru 
dobrovolných hasičů obce. 

 
 



 

 B)  Osoba pověřená pro preventivně výchovnou činnost sleduje stav požární bezpečnosti 
v obci a zabezpečuje odstranění nedostatků, zajišťuje informovanost občanů                
o aktuálních potřebách požární bezpečnosti obce. Podrobnosti o činnosti osoby 
pověřené jsou součástí obsahu dokumentace zabezpečení preventivně výchovné 
činnosti v obci. 

 
 

Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  
 

Základní úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
ostatních fyzických osob na úseku PO v obci Pátek 

 

3.1 Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťují, aby při všech činnostech byly 
respektovány zásady požární bezpečnosti stanovené obecně  závaznými předpisy, 
zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. 
O stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru              
(vyhláška o požární prevenci) a dále obecně závaznými vyhláškami obce k zabezpečení 
PO vyhl. 247/2001Sbo organizaci a činnosti jednotek PO , zákonem č.50/76Sb.stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně. 

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

Článek  4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci 

 
Trvalá pohotovost pro účely obce je zajištěna : 

 

1)  nepřetržitou službou jednotky  Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - 
územního odboru , Tyršova 11, 288 02 Nymburk – stanice HZS Poděbrady. 

2)   pohotovostí členů výjezdového družstva  jednotky  JPO III – Libice nad Cidlinou 
 
 

Článek 5 
Jednotka požární ochrany 

 

1.. Obec Pátek zřizuje jednotku požární ochrany dále jen (JSDH) kategorie JPO V/I               
a zabezpečuje financování provozu a údržby techniky osobního a věcného vybavení 
jednotky SDH a provoz objektu hasičské zbrojnice.  

Počet jednotek                            1 
Počet členů                                 9 
počet členů v pohotovosti          4 
 
 



 

2. Vybavení JSDH 
- požární automobil –    CAS 25 
 -dýchací technika                  0 
- spojové prostředky              0 
- další technika   - 1 x PPS 12 
 
 
3. Vymezení působnosti 
 

*a) své základní úkoly plní  JSDH V/I – Pátek  především ve svém územním obvodu, na 
území jiných obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu nebo na základě povolání 
operačního střediska HZS 

*b) JSDH obce vykonává svoji činnost  v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
*c) činnost JSDH obce při hašení požáru prováděných záchranných prací, při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské 
povinnosti , 

*d) činnost JSDH při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkolem 
v obecním zájmu 

*e) činnost JSDH je hrazena z prostředků obce                                                                            
 

 
 

Článek  6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti 
 

1. Obecní úřad  zajišťuje zdroje požární vody pomocí: 
*)  požární nádrž – rybník Hliňák   ve středu i  obce  Pátek  

      *) rybník Skála – střed obce Pátek 
      *) Sánská strouha – severní část obce Pátek 
      *) 1 x  požární hydrant – východní část obce 
      *) 1 x požární hydrant  - severní část obce 
      
  Zdroj je možné používat celoročně včetně přístupových komunikací a čerpacích stanovišť 

 
 
 

Článek 7 
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár 

 

1.. V katastru obce je tato  ohlašovna  požárů a další místa , kde lze hlásit požár: 
a )  Obecní úřad  tel: 325  625 010 – označeno tabulkou – ohlašovna požáru 
b )  Jiří Bulušek - Pátek 167 tel. 725 021 410  - označeno tabulkou – ohlašovna požáru 
c)   Veřejný telefonní automat  u Obecního úřadu 
 

 
 
 
 



 

                                                        Článek  8 
       Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 

 Vyhlášení požárního poplachu místní  JSDH se provádí těmito způsoby: 
*a) obecním rozhlasem -  oznámení znělkou signál “HOŘÍ “  a  mluveným slovem, 
*b) pomocí mobilních telefonů členů JSDH 

   *c) sirénou 
 
 
                                                Článek  9 
                    Výpis z poplachového plánu okresu 
 

 Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle 
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky 
povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS. 
 
 
 
Výpis z poplachového plánu okresu pro místní ohlašovnu požáru: 
 

St. poplachu I Název jednotky Spojení Síly a prostředky 

1..  JPO I. –stanice HZS Poděbrady 150 CAS  1+3 
2 JPO III – Libice nad Cidlinou 604247094 CAS 1+3 
3. JPO V/I – Pátek 325 626235 CAS 25 1+3 
    

 
 
 

Článek 10 
Ustanovení společná a přechodná 

 

1)  Porušení této vyhlášky je přestupkem nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 
zvláštních předpisů  ( § 76 a § 78 zákona č. 133/1985 Sb. a požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů nebo trestný čin. 
 
2) Za přestupek spočívající porušení povinnosti fyzických osob, v souvislosti s touto obecně 
závažnou vyhláškou, lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 30 000 Kč. 
 
3) Za porušení povinnosti vyplívajících z předpisů o požární ochraně  právnickou osobou 
nebo podnikající fyzickou osobou v souvislosti s touto obecně závaznou vyhláškou, je 
odpovědný podle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích , ten kdo za právní subjekt měl  jednat 
nebo jednal a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal k jednání příkaz. 
 
 
 
 
 
 



 

Článek 11 
Účinnost vyhlášky 

 

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Požární řád obce 
Pátek ze dne 1.6.1992. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10.10. 2007. 
 
 

 
 
 
              Iveta Zikmundová                                                            Bulušek Jiří 
                  místostarosta                                                                   starosta 
 
 
 
 
Záznam o vyhlášení právního předpisu: 
 

Vyvěšeno na úřední desce  25.9. 2007 
Sejmuto z úřední desky dne 10.10. 2007 
 
 

Složení jednotky PO v obci - Pátek 
 
 

Funkce Příjmení, jméno 
Velitel JPO Suchánek Jan 

 
Zástupce velitele 
 

Moravec Stanislav 

Velitel družstva 
 

 

Strojník 
 

Bukovjan Stanislav 

Strojník 
 

Haltuch Martin 

Strojník Bukovjan Stanislav 
 

Strojník 
 

Šuch Jiří 

Člen 
 

Hrubý Jan 

Člen 
 

Šuch Martin 

Člen 
 

Janoch Petr 

 


