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Pro jednání Zastupitelstva města Čáslav 

konané dne: 13. 12. 2021 

 

„Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2021, 

kterou se vydává požární řád města“ 

dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předkládá:   

JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 
 

Zpracovala:  

Kateřina Jetlebová, referentka Kanceláře tajemníka 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se vydává požární řád 
města“ dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Důvodová zpráva 

Navrhované znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města  (dále jen „požární 
řád města“) bylo po věcné stránce zpracováno dle aktuálního metodického materiálu Ministerstva vnitra.  
 

V požárním řádu města byla vymezena činnost zabezpečení požární ochrany (ochrana životů, zdraví a majetku 

občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi) na území města Čáslav Jednotce 

sboru dobrovolných hasičů města Čáslav, kterou město Čáslav zřizuje od 1.1.2020. Dále byly v požárním řádu 
města aktualizovány síly a prostředky jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
Středočeského kraje, požární technika a věcné prostředky požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů města Čáslav a přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů.  
 

Návrh byl předběžně Ministerstvem vnitra zkontrolován a podle jeho připomínek upraven. 
 

Obecně závazná vyhlášky č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města ruší obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2011 ze dne 28. 03. 2011.    

 

 

Přílohy:  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, požární řád města Čáslav. 
          

 



MĚSTO ČÁSLAV 

Zastupitelstvo města Čáslavi 

Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2021, 

kterou se vydává požární řád města 

 
Zastupitelstvo města Čáslav se na svém zasedání konaném dne …… usneslo vydat na 
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území 

města za účelem ochrany života a zdraví občanů města a majetku před požáry.  
 

2) Při zabezpečování požární ochrany město: 
 

a) spolupracuje s HZS Středočeského kraje 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 ohlašovny požáru, 
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, 

f) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městě 

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

mimořádnými událostmi na území města Čáslav (dále jen „město“) 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) Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čáslav (dále jen „JSDH města“) 
podle čl. 5  
 

c) dále jednotkami požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí jednotek 
požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. 

2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení 
zastupitelstva dále pověřeny tyto orgány města: 
 



a) rada města – projednáním stavu požární ochrany v městě minimálně 1x za 12 
měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění 
požární ochrany v městě, 

b) starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění 
povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné 
působnosti, a to minimálně 1x za 12 měsíců. 

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku 

požáru se zřetelem na místní situaci 
 

 
1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 

osob, stanoví nařízení Středočeského kraje č. 6/2020. 
 

2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím 
Městskému úřadu Čáslav a na krajské operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická 
osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku1.  

 
3) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpeční vzniku požáru 

stanoví nařízení Středočeského kraje č. 3/2020. 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v městě 

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

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7. 
 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany 
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky. 

Čl. 5 
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení 

 
(1) Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny 

v příloze č. 2 vyhlášky.  
 

(2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase 
do hasičské zbrojnice JSDH města na adrese Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 196 
anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH města. 

 
 
 
 
 

 
1 § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně 



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

 
1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat 

v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro 
hašení požárů2.  

2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje3. Zdroje vody pro hašení 
požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky. 

 
3) Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled 

zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i 
čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou 
vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává 
jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje.  

 
4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni 

oznámit městu: 
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, 

které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení 
požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací, 

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila 
jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů. 

 

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení 

 
Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna 
požárů”: 
 

Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
a) V pracovní době podatelna, tel: 327 300 200 
b) Mimo pracovní dobu – Městská policie Čáslav, tel: 327 300 240, tísňové 156

  
 

Požární poplach lze vyhlásit – městským varovným systémem, zapojeným do systému IZS 
s dálkovým ovládáním   

 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě 

 
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:  

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, elektronickou sirénou (napodobuje hlas 
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný 
a nezaměnitelný s jinými signály) 

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se 
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem 
městské policie, vybaveným audiotechnikou, nebo reproduktorem cisternové 
automobilové stříkačky JSDH města. 

 
2 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 
3 nařízení Středočeského  kraje č. 3/2010  



 

Čl. 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. 

 

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2011 ze dne 28. 03. 2011. 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

  

      Podpis        Podpis 

 

 

    .............................            ................................... 

JUDr. Vlastislav Málek      Martin Horský  

           starosta       místostarosta 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
Středočeského kraje. 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města. 

 

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení 
kraje).  



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

z požárního poplachového plánu Středočeského kraje 

 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu je dostupný 

ke stažení na adrese:  
https://www.hzscr.cz/clanek/narizeni-kraje-soubory-ke-stazeni.aspx.  
 

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na 
území obce určeny podle příslušného stupně požárního poplachu následující jednotky 
požární ochrany: 
 
 

 
 

  

https://www.hzscr.cz/clanek/narizeni-kraje-soubory-ke-stazeni.aspx


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města. 
 

Název 
jednotky 
požární 
ochrany 

Kategorie 
jednotky 
požární 
ochrany 

Požární technika a věcné prostředky 
požární ochrany 

Počet členů 

Jednotka 
sboru 
dobrovolných 
hasičů města 
Čáslav 

JPO V 

1x CAS – KAROSA CAS K 25-L 101;  
1x kalové čerpadlo 
1x plovoucí přenosné čerpadlo 
1x motorová pila 

17 
 

 
Poznámka: 
CAS – cisternová automobilová stříkačka 
 
  



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

 
Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů 

 

Umístění Druh Název GPS Adresa 

Čáslav 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník Zemánek 49.9116886N 15.3801847E 

ul. Táborská, 
Čáslav 

Filipov u 
Čáslavi 

1 Vodní plocha-
přehrada/rybník Baroňák 49.8974144N 15.4237344E 

ul. Ve Dvoře, 
Filipov, 
Čáslav 

Čáslav 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník Podměstský rybník 49.9094753N 15.3871719E 

ul. Za 
Rybníkem, 
Čáslav 

Tupadly 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník Homolka 49.8983839N 15.3909022E 

ul. Žitná, 
Čáslav 

Čáslav 
4 Hydrant-
nadzemní stanice HZS 49.9167839N 15.3963244E 

Vrchovská 
2015, Čáslav 

Čáslav 
4 Hydrant-
nadzemní 

Za Rybníkem u 
pivovaru (nadzemní) 49.9093108N 15.3868467E 

Za Rybníkem 
6, Čáslav 

Čáslav 
4 Hydrant-
nadzemní 

Billa/Jeníkovská 
(nadzemní) 49.9102386N 15.3953214E 

Jeníkovská 
1671, Čáslav 

Čáslav 
4 Hydrant-
nadzemní Kaufland (nadzemní) 49.9023206N 15.4026575E 

Jeníkovská 
1983, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Na pile 49.9107700N 15.4023881E 

Chrudimská 
1882, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Kosmos, kovošrot 49.9197197N 15.3842672E 

Pražská 
2025, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Na Bělišti 49.9114397N 15.3834281E 

Na Bělišti 70, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

Pražská, naproti 
Kozlovně 49.9150508N 15.3883953E 

Pražská 64, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Na Budíně 49.9231394N 15.3836353E 

Jilmová 
1285, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Za Rybníkem 49.9047381N 15.3904611E 

Za Rybníkem 
913/54, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Za rybníkem/Zahradní 49.9032386N 15.3918222E 

Zahradní 
1564, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Lipová/Na Vyhlídce 49.9047367N 15.3882256E 

Lipová 1371, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Konvalinková/Květinová 49.9025558N 15.3887419E 

Konvalinková 
1950, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Čeplova/Konvalinková 49.9050442N 15.3858989E 

Čeplova 
1367, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní U Lesoparku 49.9090028N 15.3803586E 

U Lesoparku 
1980, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní K Vodrantům 49.9073444N 15.3821086E 

K Vodrantům 
1869, Čáslav 

Čáslav 5 Hydrant-
podzemní Náměstí 49.9096342N 15.3931875E 

Náměstí 
Jana Žižky z 
Trocnova 
19/84, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Náměstí/Palackého 49.9097411N 15.3914711E 

Palackého 
154/1, 
Čáslav 



Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Evangelický kostel 49.9091686N 15.3903325E 

Jana 
Karafiáta 9, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní R. Těsnohlídka, u hřiště 49.9062347N 15.3921000E 

R. 
Těsnohlídka 
1519, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

Žitenická/R. 
Těsnohlídka 49.9050142N 15.3931622E 

R. 
Těsnohlídka 
1516, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní B. Smetany/Havlenova 

49.905
1800N 15.3968797E 

Havlenova 
29, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Jeníkovská/Filipovská 49.9062728N 15.3977800E 

Filipovská 
546/1, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Na Skále/Lísková 49.9019594N 15.4007236E 

Na Skále 
886/5, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

J. 
Jungmanna/Vrchlickéh
o 49.9082708N 15.4010106E 

J. 
Jungmanna 
706, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Tyršova u Lidlu 49.9117878N 15.3984856E 

Tyršova 
2029, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

Před nádražím u 
Koruny 49.9148994N 15.3942758E 

Tyršova 197, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

Tyršova/Pod 
Zahradami 49.9165225N 15.3916550E 

Tyršova 
887/20, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Třešňová 49.9203236N 15.3915650E 

Třešňová 
1330, Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní 

Za Tratí/Nad 
Rezkovcem 49.9189272N 15.3901583E 

Nad 
Rezkovcem 
949/3, 
Čáslav 

Čáslav 
5 Hydrant-
podzemní Chrudimská 49.9129514N 15.4053922E 

Chrudimská 
908/44, 
Čáslav 

Čáslav 7 Studna   49.9109583N 15.3905647E 

dvůr radnice, 
nám. Jana 
Žižky z 
Trocnova 1, 
Čáslav 

 



MAPA vodních zdrojů pro město Čáslav 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

1 
 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru Praha 
 

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky 
 
Město: Čáslav (dále jen „obec“) 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 
(dále jen „návrh OZV“) 
 
Předpokládané datum vydání:     neuvedeno 
Předpokládané datum účinnosti:     neuvedeno 
 
Na základě zmocnění: 
- § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, 
- § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K obsahu návrhu OZV: 
 
Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 
použitelnosti 
- odst. 3 
Upozorňujeme, že je v textu uveden odkaz na plánek zdrojů vody v příloze č. 3. 
Na Ministerstvo vnitra nebyl současně s návrhem OZV plánek zaslán. 
 
 
Závěr: Při posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se zákonem. 
 
Zpracovala: 
Schválil: 
V Praze dne 12. října 2021   
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