Vyhláška č. 3/2011
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
Zastupitelstvo města Čáslav se na svém zasedání dne 28/03/2011 usnesením č. 29/2011 usneslo
vydat na základě ust. §29 odst. 1 písm. o), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Čáslav stanoví zásady organizace a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Určuje základní povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických
osob a fyzických osob na úseku požární ochrany. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany města.
Čl. 2
Organizace požární ochrany
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města Čáslav, které plní v samostatné a
přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně a k jejímu zajištění:
a) spolupracuje s HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně – ÚO Kutná Hora z hlediska
zajišťování a provádění hašení požárů, záchranných prací ve svém územním obvodu a
úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
b) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
c) zřizuje ohlašovnu požáru, odkud lze hlásit požár,
d) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
e) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru ve svém katastrálním území
města podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
f) organizuje preventivně výchovnou činnost,
g) obecně závaznou vyhláškou:
1. vydává požární řád obce
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní
větší počet osob,
3. město plní obdobné povinnosti uložené tímto zákonem právnickým a
podnikajícím fyzickým osobám.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna:
a. jednotkou Hasičského záchranného sboru Kraje se sídlem v Kladně – ÚO Kutná Hora, PS
Čáslav, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru určených k výkonu
služby na stanicích hasičského záchranného sboru kraje,
b. dále jednotkami požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje.
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1. město:
a. pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za půl
roku a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
města,
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b. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobou, která zajišťuje poradenský servis v
oblasti PO.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
Akce s větším počtem osob, pro které jsou vydány obecně závaznou vyhláškou podmínky, které řeší
požární ochranu u těchto akcí, jako například letní kina, přírodní divadla, taneční zábavy, jarmarky,
lunaparky, ohňostroje, výstavy, hromadná sportovní a kulturní vystoupení, cirkusy apod.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Období nepříznivých klimatických podmínek řeší Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010,
které stanoví podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – např.
déletrvající sucho. Období déle trvajícího sucha vyhlašuje a odvolává hejtman kraje. Požární
bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření v přírodním prostředí, zákazem
pálení klestí, zákazem rozdělávání ohňů v místech kde může dojít k jeho rozšíření, zákaz
táboření mimo vyhrazené prostory, zákazem vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní
cesty (neplatí pro vlastníky a uživatele lesích a zemědělských pozemků při jejich
obhospodařování), zřízením požární hlídky.
b) Topné období (od 15. září kalendářního roku do 31 května následujícího roku). Před zahájením
topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin do komínů povinen
zabezpečit provedení kontroly a čištění komínových těles odborně způsobilou osobou a zajistit
odstranění případných závad.
Čl. 4
Zdroje požární vody
Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a příjezdové komunikace, které v
jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany HZS Kraje se sídlem v Kladně – územní odbor
Kutná Hora.
1. Rybníky: Homolka
Podměstský rybník
2. Studna na dvoře Mě Ú
3. Hydrantová síť
Čl. 5
Ohlašovny požáru
Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno
systémem níže uvedených ohlašoven požáru.
V katastru města Čáslav jsou tyto ohlašovny požáru:
1. Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav 327 305 111
2. Městský úřad Čáslav, Žižkovo nám. čp. 1, 286 01 Čáslav
a. v pracovní době podatelna 327 300 200
b. mimo pracovní dobu – Mě Policie 327 300 240, tísňové 156
Požární poplach lze vyhlásit – městskou sirénou, zapojenou do systému IZS s dálkovým ovládáním.
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Čl. 6
VÝPIS Z POPLACHOVÉHO PLÁNU
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města je zabezpečena níže uvedenými jednotkami požární ochrany.
Stupeň a kategorie nebezpečí: I. B
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň

První jednotka Po
Stanice Čáslav
Stanice Kutná Hora
Stanice Kolín

Druhá jednotka PO
DVPS Žleby
DVPS Bratčice
DVPS Potěhy

IV. stupeň

Stanice Seč

Stanice Přelouč

Třetí jednotka PO
DVPS Vrdy
DVPS Nové Dvory
DVPS Šebestěnice
DVPS Golčův Jeníkov
DVPS Červené Janovice
DVPS Ronov n/Doubravou
Stanice Uhlířské Janovice
Stanice Zruč n/Sázavou
Stanice Chrudim
Stanice Ledeč n/Sázavou

Čl. 7
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Požární řád města ze dne 22. 3. 2006.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení.
Ing. Jaromír Strnad
starosta města
Vyvěšeno:
Sejmuto:

30.03.2011
15.04.2011
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Ing. Jiří Havlíček
místostarosta města

Příloha č.1
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby byly (podle míry požárního nebezpečí
provozovaných činností) respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem
ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 246/2001(vyhláška o požární
prevenci), zákonem č. FS 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které
upravují povinnosti na úseku PO.
Základní povinnosti fyzických osob
1. Fyzická osoba je povinna:
A. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů tím, že:
a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
b) nebudou bez dozoru ponechána roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotřebiče (dle návodu od výrobce),
c) bude ukládán popel na bezpečné místo,
d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
e) minimální vzdálenost nelze-li jí dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná
paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 v ostatních směrech, u spotřebičů na
kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v
ostatních směrech,
B. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek tím, že:
a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,
b) při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní tlakové kovové
nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj
otevřeného ohně, tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a
nebudou ukládány 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 v jiných společných prostorách, koupelnách a
únikových cestách),
c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv,
d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícením nebo
skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej
dále rozšiřovat,
C. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm zejména
tím, že:
a) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha
b) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a
hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň
uhasit a uložit na bezpečné místo
c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činnosti lesního porostu budou
dodržovány tyto zásady:
- oznámit pálení klestí na územně příslušný územní odbor požární stanice HZS kraje,
- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních
případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se
odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,
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nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti větví stromů
ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň jedenkrát denně po dobu tří až pěti
dnů nebo do doby vydatného deště,
d) v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
e) v lese do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (vyjma čl. 4
bod 1C/c).
-

D. Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve
svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat
zjištěné závady.
E. Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče
paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění.
F. Plnit příkazy a dodržovat zákazy na vyznačených místech.
G. Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku
požáru a ke ztížení požárního zásahu.
H. Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru
a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k
rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce.
I. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.
J. Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné
věcné prostředky požární ochrany.
K. 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.
L. Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý vzniklý
požár při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.
M. 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.
2. Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě a 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,
c) poškozovat nebo 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, letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
3. Osobní a věcná pomoc
Každý je v souvislosti se zdoláváním požáru:
a)
b)
c)
d)

provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k omezení šíření,
ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky
požární ochrany nebo obce,

e) každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
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poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci
potřebné ke zdolávání požáru.
4. Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo:
a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se PO na označených místech,
b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky PO, ačkoliv je k tomu povinen podle
rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky PO vydané podle § 88 odst. 1
písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně, ve znění pozd. Předpisů
d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů,
e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky PO nebo požárně
bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných
prostředků PO nebo požárně bezpečnostních zařízení,
f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená
orgánem státního požárního dozoru,
i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu
povinen,
j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny
vzniku požáru
k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně
nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k
rozvodným zařízením el. energie a uzávěrům plynu, vody a topení,
l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje
zapálení,
m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce PO vstup na nemovitost
při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací,
n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo
rozhodnutí o zastavení provozu,
o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
p) zanedbá z hlediska PO dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
q) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
r) vypaluje porosty,
s) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v
objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,
t) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
u) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel PO,
v) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární
techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry.
Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odst.
1 písm. e) až l) 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do 25 000 Kč.
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