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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 obce České Meziříčí 

 č. 2/2009  

Zastupitelstvo obce České Meziříčí se na svém zasedání dne 16.12.2009 usneslo vydat na 
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
vyhláška): 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška obce České Meziříčí upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle  
§ 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.. 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci          
České Meziříčí 

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární 
ochrany. 
a)jednotka SDH České Meziříčí, kategorie JPO II, se sídlem České Meziříčí, ul. 
Záhumenská. 

2.    K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo: 
      a) ukládá radě obce České Meziříčí předkládat informaci o stavu požární ochrany 

v obci minimálně 1x za půl roku a vždy po závažných mimořádných událostech 
majících vztah k požární ochraně obce; 

      b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
ve stanoveném rozsahu starostu a místostarostu. Konkrétní určení osob a rozsah 
působnosti bude součástí dokumentace obce České Meziříčí. 

 



 
Čl. 3 

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

 
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: 

- Žňová sklizeň, lisování slámy, požární bezpečnosti při provozování této činnosti je 
zabezpečena činností SDH České Meziříčí – vybavení JPO III.  

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
- Jarní období /povodně/, období žní, období řepné kampaně. Požární bezpečnosti je 

zabezpečena činností SDH České Meziříčí. 
Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

- Benzínová čerpací stanice HDB – požární bezpečnost je zabezpečena hasicími 
přístroji. 

- Objekt cukrovaru – požární bezpečnost je zabezpečena hasicími přístroji, hydranty a 
jednotkou SDH České Meziříčí. 

- Objekty Zemspolu – stohy, kravíny, dílny. 
- Dílny soukromých firem – truhlářství Fabián, Tošovský, Roubal. 
- Firma AGE. 
- Pneuservis NoHa. 
- Objekt základní školy. 
- Objekt mateřské školy. 
- Objekt hasičské zbrojnice. 
- Objekt sokolovny. 
- Opravny automobilů – Čáp, Hojný, Kašpar. 
- Objekt kina. 

Všude je bezpečnost jištěna hasicími přístroji hydranty a jednotkou SDH České Meziříčí. 

 

Čl. 4 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení 

 

Jednotka SDH sestává ze 13 členů a velitele. Je výjezdovou jednotkou v rámci okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Jednotka je vybavena Avií a cisternou Liaz a čtyřmi dýchacími 
přístroji. 

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice nebo na místo stanovené velitelem jednotky. 

 

 

 



Čl. 5 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce /okresu/ 
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7. 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany. 

 

Čl. 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 

 

Obec České Meziříčí stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje 
požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah: 

Přirozené zdroje: řeka Dědina – přístup z mostů a lávek. 

Víceúčelové zdroje: hydranty rozmístěné po obci – příslušně označené provozovatelem 
vodovodu VEOLIA Hradec Králové. 

Obec České Meziříčí v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a 
vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany obce. 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 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 – 
hydranty, rybníky. 

Vlastníkem pozemků nebo příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení je obec 
nebo stát (státní silnice). Příjezd pro mobilní požární techniku musí být trvale zabezpečen. 

 

Čl. 7 

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

 

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna 
požárů“: 



Obecní úřad České Meziříčí – tel. 494 661 121 

Cukrovar České Meziříčí – tel. 494 679 310 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

- Signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 
jedné minuty – 25 sec. Tón, 10 sec. pauza  - ovládání je bezdrátovým přenosem 
z centra hasičů v Rychnově nad Kněžnou. Lze provést i ruční ovládání ze skříněk na 
hasičské zbrojnici nebo budově Obecního úřadu. 

- Signálem „Požární poplach“ vyhlašovaným elektronickou sirénou „HO-ŘÍ“ po dobu 
jedné minuty. 

- Výjezdové družstvo je svoláváno pomocí SMS. 
- V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 

poplach v obci vyhlašuje místním bezdrátovým rozhlasem. 

 

 

Čl. 9 

Síly a prostředky 

 

- Hasičské družstvo sestává ze 13 dobrovolných členů a velitele. 
- Sbor je vybaven hasicím vozem Avia a cisternou Liaz. Pro 4 členy družstva jsou 

k dispozici 4 dýchací přístroje. 

 

 

 

Čl. 10 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Požární řád obce ze dne 1. ledna 2005. 

 



 

 

Čl. 11 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010. 

 

 

…………………………………….                                        ………………………………….. 

Mgr. Irena Vilikovská                                                                  Josef Panenka 

     místostarostka                                                        starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřadní desky dne: 

 

 

 

 

 

 


