
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
města Strakonice 

č. 6/2008 
 

kterou se vydává požární řád obce 
 
 

Zastupitelstvo města Strakonice se na svém 15.zasedání dne 10.12.2008 usnesením č 
520/ZM/2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně ve znění změny č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen vyhláška): 
 

Článek  l 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád města Strakonice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve 
městě a městských částech, spadajících do územního obvodu města. 
 

 
Článek  2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě. 
 

Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů. Za její činnost odpovídá velitel 
jednotky. Za požární ochranu obce odpovídá starosta města. Na městském úřadu působí 
pracovník pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně 
výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární 
ochrany. 
 

 
Článek  3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 
Při pořádaní akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
Obdobně platí nařízení Jihočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

 
 

Článek 4  
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS  Strakonice. Příjem tísňového volání na 
linku 150 a 112 zajišťuje územně  příslušné operační středisko (OPIS),  které rovněž provádí 
svolání jednotek. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává svolávacím zařízením 
(pagery) a mobilními telefony. V okrajových městských částech sirénou, umístěnou na 
požární zbrojnici. Sirénu lze spustit dálkově územně příslušným operačním střediskem nebo 
ručně místním tlačítkem. 
 



 
Článek  5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie a vybavení 
 
 

(1) Město zřizuje tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) na svém území: 
 
a) Jednu jednotku kategorie JPO III/2,  kterou tvoří dvě družstva  SDH Strakonice I 

a  SDH Strakonice II, 
 
b) Tři družstva kategorie JPO V, vytvořená z  SDH Dražejov, SDH Modlešovice      

a  SDH Přední Ptákovice. 
 

   
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do své 
požární zbrojnice, kde je uložen materiál a technika jejich jednotky. 
 
 
 

Článek  6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení 
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
 

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární 
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 
 
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) 

1.   řeky Otava a Volyňka, 
2.   rybníky Blatský a v městských částech Starý Dražejov, Střela a Modlešovice  

 
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody),  

1. hydrantová síť ve městě Strakonice, 
2. odběrné místo Technických služeb Strakonice s.r.o.  u objektu Jatky Hradský, 
3. požární nádrže v městské části Modlešovice a  Za Rájem. 

 
c) víceúčelové (zásobníky  vody, nádrže, přehrady, koupaliště,  bazény, vodojemy a pod.), 

1.   vodojemy ve městě Strakonice a úpravna vody Hajská  
2.   plavecké bazény v přírodním areálu STARZ Strakonice 
 

 
 (2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody 
pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu 
(příjezdové komunikace), 
 
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, 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, trvalou 
použitelnost zdroje, 
 
 



 
(4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen1  
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.  
 
1) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Článek 7 
Ohlašovny požárů, a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požárů, vyhlásit požární poplach v obci 
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požáru je  
viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požáru“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby 
mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.  
K ohlášení požáru je operativně využíváno především sítí mobilních telefonů, provozovaných 
jednotlivými operátory. Hlášení  je předáváno na územně příslušné operační středisko. 

 
 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí: 

 
a) pro příslušníky jednotky JPO III/2 Strakonice na pagery jednotlivých členům. 

Příslušníkům jednotek JPO V na mobilní telefony jednotlivých členů, uvedených 
v seznamech družstev, 

  
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón), 
 
c) k informaci příslušníků jednotky a varování ohrožených občanů je využívána síť 

bezdrátového varovacího informačního systému VISO (místní rozhlas).  
 
 
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu lze využít 
mobilní telefony a k varování občanů vozidlových rozhlasů městské policie a Policie ČR. 
 

 
Článek  9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Jihočeské kraje 

 
Seznam sil je uveden v seznamu jednotek a jejich příslušníků, uloženém na Městském úřadu 
Strakonice a územně příslušném operačním středisku HZS Jihočeského kraje. Přehled 
prostředků je uveden v inventurním soupisu materiálu po jednotlivých jednotkách SDH. 
Evidence je vedena jak na kartách materiálu jednotek, tak v elektronické podobě. 
 

 



Článek 10 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2009. 

 
 
 
 

 
 

………………………………. 
Ing. Pavel Vondrys  v.r. 

starosta 
 
 
 
 

……………………………… 
PhDr. Ivana Říhová v.r. 

místostarostka 
 

.                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2008 
Sejmuto z úřední desky: 2.1.2009 
 


