
Obecně závazné vyhláška č. 3/1999 

požární řád obce  
  
  
  

  

 Obecně závazná vyhláška 
 č. 3. 1999  

  

o požární ochraně 
   
Obec Plumlov vydává ve smyslu § 14 odst. 1/ písm. i) a § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v 
platném znění, po schválení obecním zastupitelstvem ze dne 29.12. 1999 , v souladu s § 36 
odst. 1/ písm. e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a § 29 vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Požární řád obce Plumlov 

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co 
nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení 
požárem. Určuje povinnosti všech fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických 
osob, na území obce  
působících ať už trvale nebo jen po přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených 
zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obce k těmto osobám. 

 
I. Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci a v jejich místních 
částech 
Požární ochranu v obcích Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry řídí, organizuje a kontroluje 
obec, za požární ochranu odpovídá obec. K řádnému plnění úkolů stanovenými právními 
předpisy na úseku požární ochrany obec: 
a) zřizuje preventistu požární ochrany pro zabezpečení požární prevence a pro organizování a 
vyhodnocení preventivních požárních kontrol, 
b) zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie PO V/2 k hašení požárů a provádění 
záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele jednotky stojí 
velitel jednotky, 
c) jmenuje velitele jednotky SDH 
d) jmenuje preventistu PO s dohledem nad preventivní požární ochranou v obci,  
e) projednává přestupky na úseku požární ochrany, 
f) projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu a radě obce nejméně 1 x ročně a vždy po 
závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech. 

1. preventista požární ochrany obce: 
- vede seznam objektů právnických a podnikajících fyzických osob v obci, u nichž se 



nevykonává státní požární dozor a seznam nebytových prostorů objektů ve vlastnictví nebo 
užívání fyzických osob, 
- zpracovává plán preventivních požárních kontrol tak, aby na území obce byly provedeny 
požární preventivní kontroly ve všech stanovených objektech a prostorách minimálně 
jedenkrát za tři roky, 
- navrhuje občany, kteří mají předpoklady pro výkon kontrolní činnosti, za členy kontrolních 
skupin a provádí odbornou přípravu členů těchto skupin, 
- osobně provádí kontrolu za spoluúčasti minimálně jednoho dalšího člena kontrolní skupiny 
u  
složitějších objektů, 
- vede dokumentaci požární ochrany obce, 
- vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti a předkládá obci návrhy na řešení zjištěných  
nedostatků a předkládá návrhy na případné přestupkové řízení,  
- spolupracuje s velitelem jednotky požární ochrany obce, 
- zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem, 
- plní další úkoly na úseku požární ochrany obce dle rozhodnutí starosty obce. 

2. velitel jednotky požární ochrany obce: 
- udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce, 
- kontroluje, zda se členové jednotky podrobují minimálně jedenkrát ročně lékařské prohlídce 
a zda mají odpovídající způsobilost, 
- nepřipustí, aby v jednotce byli zařazeni členové zdravotně nezpůsobilí, 
- dbá, aby všichni členové zařazení v jednotce užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a 
ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce, s nimiž je řádně seznámil, 
- provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle stanoveného plánu odborné 
přípravy, 
- dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění 
pravidelných prokazatelných kontrol a zkoušení prostředků požární ochrany, 
- vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany, 
- zúčastňuje se stanovené odborné přípravy organizované okresním úřadem, 
- udržuje si potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy jednotky požární ochrany obce k 
fyzické a odborné zdatnosti, 
- spolupracuje s preventistou požární ochrany obce, 
- vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky požární ochrany obce, o provedených 
cvičeních a o dalších skutečnostech dle požadavků předpisů požární ochrany, 
- zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci minimálně dvakrát ročně, 
- plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce. 

II. Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku 
požární ochrany, určené se zřetelem na místní podmínky 
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 
zdraví osob, zvířat a majetek, při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných 
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké a nebo nebrání-li mu v tom důležitá 
okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny zákonem ČNR č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zejména v §§ 6, 6a, 6b, 13, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 a povinnosti fyzických osob tímtéž zákonem zejména v §§ 17, 18, 
19, 20, 



21, 22. Obec může porušení předpisů na úseku požární ochrany a neplnění stanovených 
požadavků požární ochrany klasifikovat jako přestupek na úseku požární ochrany a pokud 
jsou naplněny všechny znaky přestupků uvedené v § 78 zákona o požární ochraně uložit za 
tyto přestupky pokutu až do výše 15.000 Kč.  

Dále jsou právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby povinni: 
- zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, 
- nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se 
zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, garážích, na půdách, v 
blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím a ve 
skladištích  
hořlavých látek, 
- udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít 
ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, 
- dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, hořlavými 
plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným vápnem, dusíkatými a 
fosforečnýmí hnojivy, 
- dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladnění látek, které mají sklon k samovznícení, 
zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění, 
- dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a v době sucha, 
- nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných 
pozemcích, zejména v blízkosti polí, lesů a budov, 
- udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa, elektrické 
a plynové spotřebiče, 
- instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem, 
- skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných 
spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, popř. jiným bezpečným 
způsobem, 
- dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jejichž 
technické provedení dozor vyžaduje, zejména tepelné spotřebiče bez automatické regulace, 
- udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu, udržovat 
volné únikové cesty a přístupové komunikace. 

Dále je nutno plně respektovat nařízení Okresního úřadu Prostějov: 
- č. 11/1996, ze dne 2. prosince 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 
- č. 12/1996, ze dne 2. prosince 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více osob, 
- č. 13/1996, ze dne 2. prosince 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních 
zdrojů pro hašení požárů. 

Fyzická osoba, která je povinna vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit 
následky svého jednání (děti, mentálně postižení apod.) musí dbát, aby tyto osoby svým 
jednáním nezpůsobily požár. 

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby nesmí: 
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost, 
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, 
- poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany, 
označení ohlašoven požáru, zdroje požární vody a jiná zařízení požární ochrany. 



Při všech kulturních a společenských akcích v obci, které jsou organizovány v níže uvedených 
objektech: 
- kulturní dům v Žárovicích, nutno zřídit požární hlídku v počtu 1+3. Za odbornou přípravu 
požární hlídky zodpovídá pořadatel akce. Odborná příprava této hlídky bude provedena za 
spoluúčasti preventisty požární ochrany obce a podle plánu odsouhlaseného požárním 
preventistou obce. 

III. Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany 
Obec zřizuje tyto jednotky požární ochrany a zabezpečuje financování provozu a údržbu 
objektu požární zbrojnice, techniky, osobního a věcného vybavení. 
Jednotka SDH obce Plumlov: 
Celkem členů: 19 
Velitel : Josef Pálka, Fučíkova č. 6, Plumlov 
Vybavení : Avia 31 - DA 12, PPS 12, PPS 8, vysouvací žebřík 
Jednotka SDH obce Plumlov - družstvo Soběsuky  
Celkem členů: 9 
Velitel : Petr Soldán, Soběsuky 61 
Vybavení : Avia 31 - DA 12, PPS 15, PPS 12, PPS 8 
Jednotka SDH obce Plumlov - družstvo Žárovice:  
Celkem členů: 9 
Velitel : Petr Přibyl, Žárovice č. 53  
Vybavení : PPS 12 
Jednotka SDH obce Plumlov - družstvo Hamry:  
Celkem členů: 9 
Velitel : Pavel Klíč, Hamry č. 60  
Vybavení : Aero 150, PPS 12 

IV. Přehled zdrojů požární vody 
Obecní úřad: 
- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodovodní sítě její údržbu tak, 
aby byla použitelná pro potřeby hašení, 
- předává jednotce požární ochrany obce plán obce s vyznačením umístění hydrantů a dalších 
vodních zdrojů, 
- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly 
k dispozici vhodné hasební prostředky. 
- určuje jako zdroje požární vody v obci  
Plumlov: 
- obecní vodovod - vnější hydrantový systém typu B, s přechodkou na C (viz příloha č. 2); 
- rybníky Bidelec a Podhradský;  
- obecní studny. 
Soběsuky: 
- potok (splav), obecní studny. 
Žárovice:  
- potok, obecní studny. 
Hamry: 
- potok, obecní studny. 

V. Seznam ohlašoven požárů, jejich označení a způsob vyhlášení požárního poplachu v 
obci 



Důležitá telefonní čísla: 
Hasiči 150  
Záchranná služba 155 
Policie ČR 158 (spojovatelka 323111) 
Policie ČR obvodní oddělení Soběsuky 393233 
Hasičský záchranný sbor 306444 
Poruchy elektrické sítě 22187 
Vodovody a kanalizace 310111 
Poruchy na plynové instalaci 24344 

 
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru: 
Plumlov: 
1. Obecní úřad (tel. 393217), 
2. Ladislav Otruba, Plumlov, Zámecká 97 (tel. 393291), 
3. Vladimír Zlatníček, Plumlov, Ohrozimská 246 (tel. 393303),  
4. Josef Pálka, Plumlov, Fučíkova 6 (tel. 393069), 
5. Tesárna (tel. 393200), 
6. ZD Plumlov (tel. 393310, 393311),  
7. Telefonní automat, 
8. Tlačítkový hlásič na budově OÚ. 
Soběsuky:  
1. VTS Miroslav Slezák, Soběsuky 35 (tel. 393591),  
2. VTS Z. Švécar, Soběsuky 90 (tel. 393590), 
3. ZD - farma (tel. 393534), 
4. prodejna potravin (tel. 393526),  
5. telefonní automat, 
6. oddělení Policie ČR (tel. 393233). 
Žárovice: 
1. VTS A. Přikryl, Žárovice 13 (393519), 
2. Vojenské lesy - lesní správa (393500), 
3. telefonní automat. 
Hamry:  
1. VTS. V. Hýblová, Hamry 7, (tel. 393506), 
2. sklad CO (393535), 
3. telefonní automat. 
Ohlašovny požáru jsou v obci označeny tabulkou "Ohlašovna požáru - zde hlaste požár, nebo  
symbolem telefonního čísla 150. 
Okresní ohlašovna požáru má sídlo v Prostějově:  
Hasičský záchranný sbor - Okresní operační středisko, Wolkerova ul. č. 6, a telefonní číslo 
150. 
Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly: 
- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události 
došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí, 
- vyhlašuje požární poplach místní jednotce požární ochrany a dále postupuje podle řádu 
ohlašovny požáru a požárního řádu obce, 
- oznamuje nahlášenou událost na okresní operační středisko HZS. 



Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany se provádí těmito 
způsoby: 

Plumlov:  
1. místním rozhlasem v Plumlově, voláním "Hoří", 
2. sirénou, která je umístěna v obecním úřadu v Plumlově, kde je též ovládání sirény (tvar  
signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto), 
3. vyzváněním na zvon kostela v Plumlově, po dobu 3 minut,  
4. stanovenými osobami. 
Soběsuky:  
1. místním rozhlasem v Soběsukách, voláním "Hoří", 
2. vyzváněním na zvon kaple v Soběsukách, po dobu 3 minut,  
3. stanovenými osobami. 
Žárovice:  
1. místním rozhlasem v Žárovicích, voláním "Hoří", 
2. sirénou pro obec, (tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto), 
3. vyzváněním na zvon kaple v Žárovicích, po dobu 3 minut,  
4. stanovenými osobami. 
Hamry:  
1. místním rozhlasem v Hamrách, voláním "Hoří", 
2. vyzváněním na zvon kapličky v Hamrách, po dobu 3 minut,  
3. stanovenými osobami. 

Celostátně platný tvar signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 vteřin zapnuto. (Obec 
je povinna přezkušovat funkčnost prostředků pro vyhlášení požárního poplachu, u sirén vždy 
první sobotu v měsíci ve 12.00 hodin po dobu 15 vteřin - dle nařízení č. 10 Okresního úřadu 
Prostějov, ze dne 27. listopadu 1996 o požárním poplachovém plánu okresu Prostějov). 

VI. Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci a v jejich místních částech se 
zřetelem na 
denní a noční dobu. 
Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely obce je zajištěna: 
- nepřetržitou službou stanice Hasičského záchranného sboru okresu, Wolkerova ul. č. 6, 
Prostějov, 
- akceschopností jednotky požární ochrany obce (výjezd do 10 minut). 

VII. Výpis z požárního poplachového plánu okresu 
Jednotky požární ochrany jsou povolány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle 
požárního poplachového plánu okresu v souladu s plošným pokrytím okresu jednotkami 
požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím okresního operačního 
střediska Hasičského  
záchranného sboru v Prostějově. 

Výpis z požárního poplachového plánu okresu pro místní ohlašovnu požáru: 

stupeň poplachu název jednotky 

    

I. 
HZSO Prostějov I+II, 
výjezd JSDH Plumlov 

    



II.  

HZSO Prostějov III výjezd, 
JSDH Vrahovice, JSDH 
Kostelec na Hané, JSDH 

Drahany 

    

III. 

HZSO Prostějov IV výjezd, 
JSDH Ptení, 

JSDH Protivanov, JSDH 
Určice 

    

IV. 

HZS PV PS Konice, JSDH 
Přemyslovice, JSDH 

Konice, JSDH Brodek u 
Konice, JSDH Brodek u 

PV 

Pozn.: 
K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, věcných 
prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení 
požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje 
nejméně  
jednou ročně prověřovací cvičení. 

VIII. Zrušovací ustanovení 
Ruší se požární řád obce ze dne 5. května 1996. 

Příloha č. 1 
Preventisté požární ochrany: 
- Vladimír Polanský, Soběsuky č. 22 (RČ 470226/401) pro obec Soběsuky, 
- Jan Halabrin, Soběsuky č. 89 (RČ 570616/1912) pro obec Soběsuky,  
- Alois Ševčík, Hamry č. 102 (RC 350705/464) pro obec Hamry, 
- Milan Rolenc, Žárovice č. 1 (RČ 810424/4478) pro obec Žárovice, 
- Radek Jelínek, Žárovice č. 61 (RČ 770606/4476) pro obec Plumlov, 
- Zdeněk Soldán, Lesnická č. 504, Plumlov (RČ 670702/2157) pro obec Plumlov. 

Příloha č. 2 
Seznam vnějších požárních vodovodů v katastru obce Plumlov (stav z října 1999): 
- ul. Balkán : mezi kostelem a Balkánem v komunikaci;  
- Ohrozimská ul. : při vjezdu do tesárny; 
- Ohrozimská ul. : před domem č. 62 (J. Vymazal);  
- Bezručova ul. : krajnice u domu č. 237 (Haliř); 
- Bezručova ul. : naproti domu č. 19 (M. Ježková);  
- pod kostelem : u domu č. 9 (Trávníček); 
- Fučíkova ul. : u vchodu č. 3 (L. Trunečka);  
- ul. Sýpky : u vchodu č. 268 (L. Petrželová); 
- ul. Svatopluka Čecha: vchod do dvora č. 222 (A. Vysloužilová);  
- ul. Svatopluka Čecha: vchod č. 198 (L. Slepánek); 
- u parku : naproti vrat č. 191 (Chromcovi); 
- Dukelská ul. : cesta u stolařské dílny, spojnice cest; 
- Hyblova ul. : za obecním úřadem u klubovny chovatelů;  



- Hyblova ul. : u rohu domu č. 171 (Kuba); 
- ul. Na stráži : u domu č. 442 (Ambrož); 
- ul. Partyzánská : u domu č. 378 (Surma);  
- ul. Rudé Armády : za domem č. 256 (Kiška); 
- ul. Boskovická : před domem č. 41 (J. Horák);  
- ul. Cvrčelka : naproti domu č. 305 (J. Piňos);  
- ul. Cvrčelka : naproti domu č. 421 (Abrahám); 
- ul. Cvrčelka : u vchodu na dvorek domu č. 442);  
- ul. Boskovická : u brány ZD; 
- ul. Boskovická : u kravína ZD (jímka na šroubování;  
- ul. Bližník : u domu č. 51; 
- ul. Podhradská : v cestě u domu č. 247 (mezi domy);  
- ul. Běliska : naproti domu č. 122; 
- ul. Běliska : mezi domy č. 131 a 126, v cestě (Menšík);  
- roh ul. V. B. Plumlovské č. 143 a ul. K podzámčí č. 255;  
- Tyršovo nám. : u domu č. 182 (Koukalová); 
- Tyršovo nám. : v chodníku u cesty, přechod pro chodce;  
- Tyršovo nám. : chodník u domu č. 159 (H. Majoršinová); 
- ul. 9. května : bytové jednotky (ve vchodech paneláků) odběrní místa "52C'; 
- v ul. pod třešinkami: hydrant u potoka;  
- u čerpadla vodovodu z Kněží hory. 

IX. Schvalovací ustanovení 

V Plumlově, dne 28.1. 2000 
  
 


