
Obecně závazná vyhláška Města Sezemic 
č. 4/99 

 
Město Sezemice vydává ve smyslu §14 odst. 1) písm. i) a §16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. 
v platném znění, po schválení městským zastupitelstvem usnesením č. 34/5/99 ze dne 
29.9. 1999, v souladu s § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění a v souladu s §29 vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, obecně závaznou vyhlášku 
 

PPOOŽŽÁÁRRNNÍÍ  ŘŘÁÁDD    MMĚĚSSTTAA  SSEEZZEEMMIICC  
 

Čl. 1. 
ÚČEL VYHLÁŠKY 

 
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění  požární ochrany v územním obvodu  města 
Sezemic (Sezemice, Lukovna, Dražkov, Počáply, Veská, Kladina a Velké Koloděje). Určuje 
povinnosti fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob na území města. 
Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany města a vztah města k těmto 
osobám. 
 

Čl. 2 
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
Za požární ochranu (dále jen „PO“) odpovídá město a k jejímu zajištění město: 
a) zřizuje  preventistu PO pro zabezpečení požární prevence, 
b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále „SDH“) ke zdolávání požárů, záchranným 

pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom, 
c) jmenuje velitele jednotky SDH, 
d) projednává přestupky v oblasti PO 
e) projednává stav PO v městské radě pololetně, v městském zastupitelstvu nejméně jednou ročně a 

vždy po závažném požáru v obci. 
 

Čl. 3 
ÚKOLY OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍ  PO 

 
K zajištění úkolů na úseku prevence PO ustanovilo město preventistou PO v městě Sezemice pana 
Aloise Lukáše, bytem Sezemice, Na Jízdárně čp. 425. 
Preventista PO města plní zejména tyto úkoly: 
a) vede seznam objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol, 
b) zpracovává plán preventivních požárních kontrol, 
c) předkládá  městu ke schválení složení kontrolních skupin a provádí proškolení jejich členů, 
d) provádí kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech, 
e) provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a 

označení, pokud jsou tyto stanoveny, 
f) vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a předkládá městu návrh nápravných 

opatření, 
g) předkládá městské radě dvakrát ročně zprávu o stavu požární prevence, případně návrhy ke 

zlepšení požární prevence, 
h) podílí se na zpracování a předkládá návrhy na aktualizaci dokumentace PO města. 



Čl. 4 
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB 

 
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují , aby ve všech činnostech byly respektovány zásady 
PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění a 
dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO. 
 
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny: 
a) se zřetelem na požární nebezpečí obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích 

schválenou požární techniku, věcné prostředky PO, požární signalizaci, hasící zařízení a hasební 
látky a udržovat je v provozuschopném stavu, 

b) udržovat volné únikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, 
k rozvodným elektrickým zařízením a k uzávěrům plynu a vody v objektech, které vlastní nebo 
užívají a udržovat volné přístupy k prostředkům PO, 

c) oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru okresu (dále jen HZS) každý požár 
vzniklý v objektech, které vlastní nebo užívají, 

d) umožňovat orgánům vykonávajícím  státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu 
provedení kontroly zajištění PO a poskytovat jim požadované podklady a informace;  plnit ve 
stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požárního dozoru, 

e) označovat pracoviště, kde se vykonávajíc činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, příkazy, 
zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO a 
odstraňovat zjištěné závady, 

f) zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a ve 
lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady, 

g) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo 
skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, 
zdraví a majetku; dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace 
vztahující se k požární bezpečnosti, 

h) informovat jednotky PO, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně 
nebezpečných látkách a materiálech, provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které 
vlastní nebo užívají, 

i) zřizovat požární hlídky v případech určených obcí, popřípadě okresním úřadem, zejména při 
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 

 
Čl. 5 

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 
 
1. Fyzické osoby jsou povinny: 
a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových 

a jiných spotřebičů tím, že: 
• v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv, 
• nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, 

pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován, 
• bude popel ukládán na bezpečné místo, 
• budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od hořlavých stavebních 

konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, 
• minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, bude u spotřebičů na pevná 

paliva 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm 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 požárů při skladování a používání hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek tím, že: 
• budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu určené a úniky hořlavých kapalin 

budou odstraňovány bezpečných způsobem, 
• tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv, 
• bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo 

skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále 
rozšiřovat, 

• při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na 
lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně; 
zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou 
ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, 
v kotelnách, v šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, 
v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, v koupelnách a na 
únikových schodištích,  nádoby  budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, 

c) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, 
že: 
• bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a době sucha, 
• při rozdělávání ohňů budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a 

hořlavých materiálů; spalování bude probíhat pod dozorem dospělé osoby a po skončení 
spalování bude oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo,  

• v lese nebude kouřit, ohazovat hořící nebo doutnající předměty, 
• v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, 

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 týkající se požární ochrany na označených 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 PO, 
k) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby 

nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný 
přístup k zápalkám a hořlavým látkám, 

l) umožnit kontrolním skupinám provedení preventivní požární kontroly k ověření dodržování 
předpisů o PO v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání, kde je toto uloženo právním 
předpisem a zajistit odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě určené těmito orgány. 

 
2. Fyzická osoba nesmí: 
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací, 
b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky PO, 
c) jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese, 
d) vypalovat travní porosty bez souhlasu města. 
 
Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se 
postihuje pokutou až do výše 15000,- Kč! 
 



3. Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů 
        (nevztahuje se na osoby uvedené v §20 zákona č. 133/1985 Sb.): 
 
Osobní pomoc 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 
• provést  nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 
• uhasit požár, je-li to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, 
• ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, 
• poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu příslušné autority (tj. velitele zásahu, velitele 

jednotky PO nebo zástupce města). 
 
Věcná pomoc 
Každý je povinen na výzvu příslušné autority (tj. velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo zástupce 
města) v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout: 
• dopravní prostředky, 
• zdroje vody, 
• spojová zařízení, 
• jiné věci potřebné ke zdolávání požáru. 
 

Čl. 6 
JEDNOTKA SDH MĚSTA 

 
Město zřídilo tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů: 
♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Sezemice JPO 3 v počtu 14 členů. Velitelem jednotky  SDH 

byl jmenován  Ladislav  Mohaupt, bytem Sezemice, Jiráskova čp. 533, tel.č. 93401. Zástupcem 
velitele je Zdeněk Ben, bytem Sezemice, Husovo nám. čp. 223,  tel. č. 93468. 

♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Velké Koloděje JPO 5 v počtu 8členů. Velitelem jednotky 
SDH byl jmenován  Milan Kment, bytem Sezemice, Velké Koloděje čp. 23, tel.č. 6931088. 
Zástupcem velitele jednotky je Stanislav Svědiroh ml., bytem Sezemice, Velké Koloděje čp. 3.  

♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Kladina JPO  5 v počtu  7 členů. Velitelem jednotky SDH 
byl jmenován Bohumil Praus, bytem Sezemice, Kladina čp. 11, tel. 6931065. Zástupcem velitele 
jednotky je Jindřich Skutil ml., bytem Sezemice, Kladina čp. 27, tel. 6931509. 

♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Dražkov JPO 5 v počtu 5 členů. Velitelem jednotky SDH 
byl jmenován Jan Rajnet, bytem Sezemice, Dražkov čp. 20, tel. 93235. Zástupcem velitele 
jednotky je František Mareš, bytem Sezemice, Dražkov čp. 31, tel. 93564. 

♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Veská JPO 5 v počtu 7 členů. Velitelem jednotky SDH byl 
jmenován Dionýz Kopeček, bytem Sezemice, Veská čp. 5, tel. 6931342. Zástupcem velitele je Jiří 
Böhm, bytem Sezemice, Veská čp. 3, tel. 6931033. 

♦ Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lukovna JPO 5 v počtu 6 členů. Velitelem jednotky SDH byl 
jmenován Pavel Kulhavý, bytem Sezemice, Lukovna čp. 9. Zástupcem velitele je Jaroslav Kucler, 
bytem Sezemice, Lukovna čp. 22. 

 
Vybavení jednotky: 
JSDH Sezemice JPO 3: 
♦ CAS 25 
♦ DVPS/A-31 
 
JSDH Velké Koloděje JPO 5: 
♦ GAS P 70 
♦ PPS 12 
♦ PPS 8 
 
JSDH  Kladina JPO 5,  JSDH Dražkov JPO 5, JSDH Veská JPO 5, JSDH Lukovna JPO 5: 
♦ PPS 8 
 



Čl. 7 
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY 

 
Městem jsou stanoveny následující zdroje vody pro účely PO: 
• hydranty, 
• veřejný vodovod, 
• Loučná 
• Labe 
• Náhon 
• Lodrantka 
• rybník  
• Zmínka 
 

Čl. 8 
OHLAŠOVNY POŽÁRŮ 

 
Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH a 
jejímu vyslání na místo události a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požárů. 
 
V územním obvodu města Sezemic jsou tyto ohlašovny požárů: 
 
1) Městský úřad, Husovo nám. čp. 48, Sezemice                         číslo tel.: 6931712 
2) Ladislav Mohaupt, Jiráskova čp. 533, Sezemice                     číslo tel.: 93401                  
3) Zdeněk Ben, Husovo nám. čp. 223, Sezemice                          číslo tel.: 93468 
4) VTS, Ladislav Srazil, Počáply čp. 12, Sezemice                      číslo tel.: 93302 
5) Ing. Josef Mlateček, Počáply čp. 39, Sezemice                        číslo tel.: 93420 
6) VTS, Pavel Kmetík, Lukovna čp. 27, Sezemice                       číslo tel.: 93315 
7) VTS, Jan Rajnet, Dražkov čp. 20, Sezemice                            číslo tel.: 93235 
8) Jiří Böhm, Veská čp. 3, Sezemice         číslo  tel.: 6931033 
9) Milan Kment, Velké Koloděje čp.  23, Sezemice                     číslo tel.: 6931088 
10) VTS, Vladimíra Vanišová, Kladina čp. 10,  Sezemice            číslo tel.: 6931061 
 
Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ na objektech jednotlivých ohlašoven. 
 
Místo pro ohlášení požárů: 
Veřejné telefonní automaty                                                           číslo tel.: 150 
 
Obsluha ohlašovny požáru oznámí každý požár na: 
a) Okresní ohlašovnu požárů v Pardubicích                                  číslo tel.:       150 
b) Obvodní odd. 3 Policie ČR v Pardubicích                                 číslo tel.:       6261272 

 
Čl. 9 

VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU 
 
Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován následujícími způsoby: 
1) sirénou 
2) radiooperátory (jen pro vybrané členy jednotky SDH) 
3) městským rozhlasem (v Sezemicích, v Lukovně, v Dražkově, ve Veské, ve Velkých Kolodějích, 

v Kladině). 
 
K ověření požárního řádu města, akceschopnosti jednotek SDH města, věcných prostředků PO, 
použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a 
připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací 
cvičení. 



 
Čl. 10 

VÝPIS Z POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU 
 
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující jednotky P0: 
 
Sezemice     Velké Koloděje 
 
Stupeň poplachu   Jednotka                       Stupeň poplachu Jednotka 
I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Ráby JPO 3 

I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Velké Koloděje JPO 5 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Srch JPO 3 
Hostovice JPO 3 
Dašice JPO 2 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Dašice JPO 2 
Holice 012 PPS 
Ráby JPO 3 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Holice 012 PPS 
Rokytno JPO 3 
Dolní Roveň JPO 3 
Moravany JPO 3 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Rokytno JPO 3 
Moravany JPO 3 
Hostovice JPO 3 
Holice 112 JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Ostřešany JPO 3 
Býšť JPO 3 
Opatovice n. L. JPO 3 
Čeperka JPO 3 
Ostřetín JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Dolní Roveň JPO 3 
Srch JPO 3 
Ostřešany JPO 3 
Býšť JPO 3 
Čeperka JPO 3 

 
Kladina                       Veská 
 
Stupeň poplachu   Jednotka                       Stupeň poplachu Jednotka 
I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Kladina JPO 5 

I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Veská JPO 5 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Dašice JPO 2 
Rokytno JPO 3 
Holice 012 PPS 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Dašice JPO 2 
Holice 012 PPS 
Hostovice JPO 3 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Ráby JPO 3 
Srch JPO 3 
Dolní Roveň JPO 3 
Moravany JPO 3 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Rokytno JPO 3 
Moravany JPO 3 
Ráby JPO 3 
Dolní Roveň JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Hostovice JPO 3 
Býšť JPO 3 
Opatovice n.L. JPO 3 
Čeperka JPO 3 
Holice 112 JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Holice 112 JPO 3 
Srch JPO 3 
Ostřešany JPO 3 
Hrochův Týnec JPO 3 
Čeperka JPO 3 

 



Lukovna                  Dražkov 
 
Stupeň poplachu   Jednotka                       Stupeň poplachu Jednotka 
I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Lukovna JPO 5 

I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 
Dražkov JPO 5 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Ráby JPO 3 
Rokytno JPO 3 
Holice 012 PPS 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Ráby JPO 3 
Rokytno JPO 3 
Holice 012 PPS 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Dašice JPO 2 
Srch JPO 3 
Holice 112 JPO 3 
Býšť JPO 3 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Srch JPO 3 
Čeperka JPO 3 
Opatovice n. L. JPO 3 
Býšť JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Čeperka JPO 3 
Hostovice JPO 3 
Opatovice n.L. JPO 3 
Ostřešany JPO 3 
Dolní Roveň JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Dašice JPO 2 
Hostovice JPO 3 
Holice 112  JPO 3 
Staré Ždánice JPO 3 
Lázně Bohdaneč JPO3 

 
Počáply 
 
Stupeň poplachu Jednotka 
I.stupeň 
„malý případ“ 

Pardubice 010 CPS 
Pardubice 010 CPS 
Sezemice JPO 3 

II.stupeň 
„střední případ“ 

Srch JPO 3 
Hostovice JPO 3 
Dašice JPO 2 

III.stupeň 
„velký případ“ 

Ráby JPO 3 
Rokytno JPO 3 
Dolní Roveň JPO 3 
Moravany JPO 3 

IV. stupeň 
„zvláštní stupeň – 
katastrofa“ 

Ostřešany JPO 3 
Býšť JPO 3 
Holice 112 JPO 3 
Čeperka JPO 3 
Srch JPO 3 

 
Jednotky PO jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím okresního operačního střediska. 

 
Čl. 11 

 
Tato vyhláška  se vyhlašuje  dnem 6.10.  1999  a nabývá účinnosti  dnem vyhlášení. 
 
 
 
 
Bohuslav  K o p e c k ý                                                 František  M a t ú š ů  
     starosta města                     zástupce starosty           
 
 

 
 

Vyhláška č.4/99 byla zveřejněna na úřední desce dne 6.10. 1999 
Vyhláška č. 4/99 byla sejmuta z úřední desky dne 21.10. 1999 

 
 


