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Město Sezemice 
 

Obecně závazná vyhláška Města Sezemic 
č. 1/2005 

 
Požární řád města 

 
Zastupitelstvo města Sezemice vydává dne 7.6. 2005 podle ustanovení § 29 zákona 133/1985 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), a v souladu 
s ustanovením §84 odst.2 písm. i) zák.č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou  vyhlášku 
 

Článek 1 
Požární řád stanoví zásady organizace a zásady zabezpečování  požární ochrany v územním 
obvodu  města Sezemice (Sezemice, Lukovna, Dražkov, Počaply, Veská, Kladina a Velké 
Koloděje). Určuje povinnosti členů jednotky požární ochrany, dále fyzických osob, 
podnikajících fyzických osob a právnických osob na území města, resp. v jeho obvodu.  

 
Článek 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 
1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
 
1.1 Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany ve městě a v jeho územním obvodě 

se řídí, plní a dodržují příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen 
„vyhláška o požární prevenci“), jakož i dalšími předpisy vydanými  jinými orgány na 
základě shora uvedených právních předpisů. Zabezpečováním požární ochrany ve městě 
a jeho územním obvodě je pověřena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. 

1.2 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „ jednotka  SDHO“ ) : 
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustřeďování a nasazování sil a prostředků, 
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech, 
c) podává neprodleně zprávu o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému 

sboru Pardubického kraje. 
1.3 Velitel jednotky SDHO : 

a) zajišťuje trvalou akceschopnost jednotky SDHO a odbornou přípravu  jejích členů, 
b) plní funkci velitele zásahu v rozsahu ustanovení vyhlášky  č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
c) vede předepsanou dokumentaci jednotky SDHO 
d) zajišťuje účast zástupce velitele, velitelů družstev a strojníků jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce  na jejich odborné přípravě, 
e) předkládá  a projednává návrh na zabezpečení materiálních a finančních potřeb 

jednotky SDHO starostovi obce. 
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1.4 Povinnosti členů jednotky SDHO : 
a) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany, 
b) při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo 

jiné mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých 
nadřízených, 

c) dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu, 
d) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si 

potřebnou  fyzickou zdatnost, 
e) podrobovat se stanoveným preventivním lékařským prohlídkám. 

1.5. Velitel jednotky SDHO a velitel zásahu jsou oprávněni: 
a) v souvislosti se zdoláním požáru vyzvat kohokoliv k poskytnutí osobní pomoci, 

poskytnutí dopravních prostředků, zdroje vody, spojových zařízení a jiných věcí 
potřebných ke zdolání požáru. Povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc 
se nevztahuje na osoby, které jsou  z této povinnosti vyňaty ve smyslu zákona o 
požární ochraně 

b) v souvislosti se zdoláním požáru nebo cvičení jednotky požární ochrany nařídit, 
aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby 
se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu, 

c) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění opětovného vzniku 
požáru, 

d) velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o potřebě a rozsahu opatření nutných ke 
zdolání požáru nebo zamezení jeho šíření, nebo k provedení jiných záchranných 
prací, při nichž je nutné vstoupit na pozemek třetí osoby. 

1.6 Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost 
k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě 
k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, 
odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo prostorů. O potřebě a rozsahu 
těchto opatření rozhoduje velitel  zásahu. 

1.7 Pokud je vstup na pozemek třetí osoby nezbytně nutný pro účely cvičení jednotky 
požární ochrany, které organizuje město, uvědomí o tom vlastníka nemovitosti starosta, 
respektive místostarosta, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom musí 
jednotka PO dbát, aby cvičením jednotky PO bylo co nejméně rušeno užívání 
nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit. Nesouhlasí-li vlastník 
nemovitosti se vstupem na nemovitost z důvodu cvičení jednotky PO postupuje se 
v tomto případě podle ustanovení zvláštního zákona. 

 
2. Preventivní požární hlídka 
 
2.1 Zabezpečováním požární ochrany v obci je dále pověřena preventivní požární hlídka, 

kterou zřizuje místostarosta pro objekt víceúčelového sálu v souladu se schválenou 
dokumentací požární ochrany města a dále pro případ akcí, kterých se účastní větší počet 
než 200 osob. 

2.2 Úkolem preventivní požární hlídky je : 
 dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně, 
 v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 
 přivolat jednotku požární ochrany, 
 zúčastnit se likvidace požáru. 

2.3 Počet členů preventivní požární hlídky se stanovuje s ohledem na zabezpečovanou akci 
nejméně v počtu dvou členů. Odbornou přípravu členů preventivní požární hlídky 

zabezpečuje tajemník MěÚ prostřednictvím technika požární ochrany. 
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Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo 

v době  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této 
obecně závazné vyhlášky považuje :  

- období sklizně sena a slámy 
- období činnosti v lesích 
- období zvýšeného sucha 
- spalování hořlavých látek na volném prostranství 
- topné období 

 
I. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období sklizně sena a slámy 

 
1. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob: 

a) při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porosty kolem veřejných komunikací a stezek 
pro cyklisty. Dbát na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm v 
blízkosti zrajících obilních polí a na polích v průběhu sklizně, 

b) při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se     
spalovacími motory musí být výfuky motorů opatřeny účinnými lapači jisker. Toto 
opatření se netýká přeplňovaných motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači 
jisker již z výroby, 

c) při sklizni obilí třemi a více kombajny musí být na poli k dispozici traktor s cisternou 
nebo s fekálním vozem s vodou. Cisterna s vodou může být nahrazena traktorem 
s pluhem,  

d) při skladování sena a slámy ve stozích nesmí objem stohu překročit 4000 m3 
e) vzdálenosti stohů, od ostatních objektů jsou uvedeny v následující tabulce :   
 

Objekty nebo prostory Vzdálenost volného skladu 
sena, slámy (stohu) v 

metrech 
Firmy, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují 
výbušné nebo lehce vznětlivé látky, nebo na volném 
prostranství se skladují snadno hořlavé kapaliny (např. 
benzin sirouhlík, aceton)  

 
 
 

300 
Ostatní průmyslové závody, zemědělské závody a 
střediska, les, krajní koleje železničních tratí 

 
100 

Okrajové budovy souvislé zástavby obcí 50 
Veřejné komunikace 60 
Elektrické vedení o vysokém napětí 30 
Tuhé domovní odpady (od činné hranice skládky) 50 
Volný sklad sena a slámy 50 

 
f) při skladování sena a slámy ve stodolách a senících sloužících pouze pro tyto účely (v 

těchto prostorách nelze provozovat žádné jiné činnosti), je nutno před zahájením    
naskladňování prověřit zda do těchto prostor neproniká vlhkost, jsou vybaveny    
předepsaným požárním zařízením, dále je nutno prověřit stav ventilátorů, elektrických    
rozvodů apod. Pracovníci. kteří budou zúčastněni při naskladňování  sena a slámy musí 
být seznámeni s protipožárními opatřeními a o seznámení a o prohlídce skladovacích 
prostor  musí být proveden zápis, 
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g) při naskladňování mechanizací s pohonem pomocí spalovacích motorů je nutno, aby tyto     
pohonné jednotky byly umístěny proti větru od skladu (stohu). Výfuky motorů musí být     
opatřeny účinnými lapači jisker, 

h) ve všech skladech a u stohů a do vzdálenosti od vzdálenosti 12 m je zakázáno kouřit,    
manipulovat s otevřeným ohněm a vykonávat jiné požárně nebezpečné činnosti. Nezbytné 
svářečské práce je možno vykonávat jen při dodržování příslušných ustanovení platných 
právních předpisů a technických norem, 

i) sklady sena a slámy bez dosoušecího zařízení jsou určeny pro skladování sena a slámy    s 
vlhkostí do 16%, 

j) při umělém dosoušení musí být ohřev vzduchu vždy nepřímý a s využitím teplosměnných  
výměníků. Stacionární ohřívače vzduchu na plynná a kapalná paliva musí tvořit 
samostatný požární úsek. Odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači 
jisker. Mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m. U těchto ohřívačů 
může být nejvýše jednodenní zásoba paliva, 

k) u skladů vybavených ventilátory se kontrola teploty uskladněného sena a slámy  provádí     
nejméně jednou denně v prvém měsíci po naskladnění, další dva měsíce se měří jednou   
týdně při vypnutých ventilátorech. Měření je třeba provádět tak, aby na jedno teploměrné 
čidlo připadalo 30-50 m2, hloubka měření je do poloviny uskladněného sena (slámy) 
nejméně však do 2,5 m od povrchu. Teplota se musí měřit tam, kde  vychází z 
uskladněného sena (slámy) pára nebo je cítit zápach přehřáté píce, případně je podezření z 
přehřátí a to i mimo pořadí povinné kontroly teploty. U skladů bez dosoušecího zařízení 
se kontroluje teplota sena po, naskladnění jednou týdně po dobu dvou měsíců, pokud 
nedojde k náhlé změně teploty. O výsledku měření se vede skladový deník ve kterém se 
vyznačují doby naskladňování a údaje o naměřených teplotách podle jednotlivých míst 
měření, při umělém dosoušení se dále vyznačuje doba činnosti ventilátorů a doba činnosti  
ohřívačů vzduchu. Skladový deník musí být uchován po dobu 6-ti měsíců od ukončení 
skladování.  Jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena nebo slámy zjistí zvýšení 
teploty přes 65°C musí se : 
• vypnout příslušné ventilátory 
• vyskladnit přehřáté seno nebo slámu, ochlazené a překontrolované se může vrátit do        

skladu 
• při zvýšení teploty nad 90°C se musí vyskladnění provést za asistence požární 

jednotky.  
 

2. Povinnosti fyzických osob: 
a) dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a skladování úrody, 
b) zdržet se kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti dozrávajícího obilí a na     

obilných polích i sklizených (nezaoraná strniště), dále při výmlatu a skladování obilí, při     
skladování sena a slámy a při manipulaci s těmito produkty až do jejich spotřeby. 

 
 
II. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v rámci hospodaření v lesích 

 
1. Všeobecné podmínky k zabezpečení požární ochrany : 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou povinny v době 
zvýšeného sucha : 

a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákazy kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm v lesních porostech, 

b) v lese provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez 
používání otevřeného ohně, 
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c) pro rozdělávání ohně a táboření platí tato omezení : 
- v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit 

mimo vyhrazená tábořiště, 
- rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od 

okraje lesa,  
- je zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 
- oheň se nesmí dále rozdělávat do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, 

ve vysoké trávě a na rašelinných pozemcích, v blízkosti stanů, obytných přívěsů, 
- místo na rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno hořlavých látek, 
- oheň se nikdy nesmí nechat bez dozoru, místo kde byl oheň rozdělán se smí 

opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání 
zeminou, pískem apod. 

- je zakázáno vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační 
ploše. 

 
2. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob : 

a) spalování klestu v lesních porostech, jako součást hospodaření v lese, je dovoleno 
pouze mimo období zvýšeného sucha, 

b) pálení lze provádět převážně v zimním období, kdy je dostatečná sněhová přikrývka 
nebo po dešti, kdy je předpoklad, že je půda dostatečně promáčená, 

c) pálení nesmí být prováděno za silného větru. V případě náhlé změny počasí musí být 
provedeno uhašení ohniště, 

d) provádění pálení klestu a jiných zbytků po těžbě v lese, které provádí podnikající 
fyzická  osoba nebo právnická osoba je tato povinna předem telefonicky,     písemně 
nebo osobně nahlásit s uvedením konkrétního místa, data pálení, časového rozpětí 
doby pálení a jména odpovědné osoby včetně telefonního čísla, a to operačnímu 
středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, a dále Městskému úřadu 
v Sezemicích tlf. 466741011. Bez oznámení nelze pálení zahájit, 

e) osoba mladší 18 let nesmí provádět samostatně pálení klestu. Uvedenou činnost může      
vykonávat pouze pod přímým dohledem vedoucího pracovní skupiny nebo jím 
pověřeného odpovědného pracovníka, který je pro tuto činnost prokazatelně seznámen 
s pravidly pálení. Na místě pálení musí být alespoň dvě osoby. Tato pracovní skupina 
musí být prokazatelně seznámena s pravidly pálení, základními požárními předpisy a 
způsoby přivolání pomoci., 

f) v místě pálení musí být k dispozici ruční požární nářadí (motyky, lopaty, hrábě, vědra 
na vodu apod.) a přenosný hasící přístroj vodní. Pokud není v místě pálení vodní 
zdroj, musí být zabezpečena minimální zásoba vody, 

g) zakládání ohniště je možné pouze v místě, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho 
rozšíření, přičemž okolí ohniště musí být zbaveno organických zbytků a jiného 
hořlavého materiálu, 

h) rozdělávat ohně lze jen v první polovině pracovní doby, druhá polovina slouží 
k dohoření ohnišť; tomuto požadavku musí být přizpůsobena i velikost hromad. Počet 
hromad i pálení musí být úměrný počtu pracovníků, aby tito mohli ohniště řádně 
udržovat, 

i) pracovník nebo pracovníci pověření pálením klestu jsou povinni po částečném 
prohoření hromad v průběhu dalšího pálení hromady ohrabávat směrem ke středu 
ohniště tak, aby se neustále zmenšovat průměr ohniště, a tím byla minimalizována 
možnost rozšíření ohně do okolí ohniště, 
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j) v případě, že se v ohništích při skončení pracovní doby nachází žhavé části, je vedoucí 
prací povinen na místě ponechat dostatečný počet pracovníků k dalšímu hlídání a 
uhrabávání ohnišť až do jejich úplného vyhasnutí nebo zabezpečit jejich zalití vodou, 

k) je zakázáno nevyhaslá ohniště zahazovat zeminou nebo opouštět pracoviště v době, 
kdy ohniště ještě hoří nebo žhnou, 

l) pracovníci pověření kontrolou ohnišť jsou po uhasnutí ohnišť povinni zbytky     
zuhelnatělých větví a ostatního odpadu shrnout do středu ohnišť. Tito pracovníci jsou     
povinni provádět kontrolu ohnišť až do jejich úplného uhasnutí, 

m) místa, kde bylo prováděno pálení (jednotlivá ohniště) musí být následně, alespoň 
jedenkrát denně kontrolována po dobu 3 až 5 dnů nebo do doby vydatného deště. Tato 
povinnost odpadá při pálení v zimním období za sněhové pokrývky. Následná kontrola 
se začíná provádět první den po pálení klestu, 

n) pokud v době následné kontroly ohniště ještě žhnou, jsou pracovníci pověření 
kontrolou  ohnišť povinni neprodleně zajistit jejich uhašení, 

o) došlo-li v uvedených termínech v dané lokalitě k vydatnému dešti a odpovědný 
pracovník se na místě přesvědčí, že ohniště a jejich okolí jsou deštěm dostatečně 
promáčena, nemusí být dodržen časový plán kontrol, 

p) v případě náhlé změny počasí, zejména silného větru, je odpovědný pracovník 
povinen     provést kontrolu pracoviště neprodleně, a to bez ohledu na denní dobu. 

 
III. Povinnosti fyzických osob v období zvýšeného sucha 
 
1. Fyzické osoby jsou v období zvýšeného sucha povinny : 

a) zdržet se kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně na zakázaných místech a 
na místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Jde o zákaz zejména v lesních 
porostech a ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ve stodolách, sýpkách, senících, 
půdách a blízkosti hořlavých látek, 

b) dodržovat zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků,  které 
mohou způsobit požár, 

c) dodržovat zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel 
vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku 
požárů stanovené zvláštním právním předpisem a dále motorových vozidel 
používaných k přepravě píce při sklizni a úrody při žních; tato vozidla musí být při 
jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným 
obdobným zařízením, 

d) dodržovat zákaz táboření mimo vyhrazené prostory, 
e) dodržovat zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům; 

ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena. 

2. Období zvýšeného sucha a následných preventivní opatření platných pro tuto dobu, jakož 
i území, kterých se tato opatření dotýkají, vyhlašuje a odvolává městský úřad svým 
nařízením, zveřejněným na úřední desce, ve sdělovacích prostředcích, denním tisku. 

 
IV. Spalování hořlavých látek na volném prostranství 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba může spalovat hořlavé látky na volném prostranství 
jen výjimečně, pokud je to nezbytně nutné pro plnění jejich úkolů. Je povinna takovou činnost 
předem oznámit  Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje a stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požárů. Hasičský záchranný sbor kraje může stanovit další podmínky nebo 
činnost zakázat.  
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V. Podmínky zabezpečení požární ochrany v topném období 
 
1. Za topné období se pro jednotlivé uživatele považuje časový úsek počínající dnem, kdy 

tento uživatel uvedl do užívání a používání tepelné (elektrické, plynové a jiné) spotřebiče 
a zařízení k vytápění ve smyslu právních předpisů. 

2. Každý uživatel tepelného zdroje s odtahem spalin do komína je povinen před zahájením 
topného období zabezpečit provedení kontroly a výmetu komínového tělesa a zajistit 
odstranění případných zjištěných závad. 

3. Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření : 
a) při provozu tepelných spotřebičů a při skladování kapalných a plynných paliv musí 

být dodržovány návody výrobců příslušných zařízení, včetně dodržování 
bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů. Za bezpečnou 
vzdálenost lze považovat : 
- u spotřebičů k vytápění, popř. k vaření na pevná paliva vzdálenost : 

• kamna s varnou plotnou 750 mm ve směru hlavního sálání a  100 mm  
v ostatních směrech, 

• kamna a kamna na dřevo 500 mm ve směru hlavního sálání a  200 mm  
v ostatních směrech, 

• krby na dřevo 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních 
směrech 

- u spotřebičů k vytápění, popř. k vaření na kapalná paliva vzdálenost : 
• kamna s odpařovacím hořákem a s odtahovým hrdlem 500 mm ve směru 

hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech 
• kamna s varnou plotnou na topnou naftu 750 mm ve směru hlavního sálání 

a 100 mm v ostatních směrech 
- u spotřebičů k vytápění na plynná paliva vzdálenost : 

• topidla 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech 
• žehlič s topným systémem 100 mm ve směru hlavního sálání a 50 mm 

v ostatních směrech 
• průtokový teplovodní kotel 50 mm ve směru hlavního sálání a 10 mm 

v ostatních směrech 
- u spotřebičů k vytápění na elektřinu vzdálenost : 

• akumulační kamna 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních 
směrech. 

b) v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné 
považuje jejich  umístění ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového 
tělesa,  

c) v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení (např. uhlí, 
brikety, piliny apod.) musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění 
příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření k zamezení vzniku a 
rozšíření požáru, 

d) odpad vznikající při spalování tuhých paliv, musí být ukládán na určená bezpečná 
místa do nehořlavých uzavíratelných nádob a jímek, 

e) komíny a kouřovody musí být udržovány v takovém stavebně technickém stavu, 
aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných 
spotřebičů, čištění a kontrola komínu se musí zabezpečovat ve lhůtách a způsobem 
stanoveným zvláštním právním předpisem, 
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f) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, 
kontejnery, nádrže zejména na propan-butan) se umísťují na snadno přístupných a 
dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, tyto nádoby 
nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích, 
kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve světlících, v šatnách bytových jader, 
v místnostech tvořících bytová příslušenství, ve společných prostorách . 

 
 

Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

1. V územním obvodu města Sezemice je zabezpečena požární ochrana prostřednictvím 
ohlašoven požáru dle článku 8.   

2. V ostatních případech slouží pro přivolání jednotek požární ochrany jiná místa uvedená 
v článku 8, odkud lze hlásit požár.  V pracovní  době lze kromě výše uvedeného  požár 
nahlásit na městském úřadu na telefonním čísle 466741011. 

3. Ohlašovny požáru obcí se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požáru, který je přílohou 
č. 1 této  obecně závazné vyhlášky. Ohlašovna požáru musí být označena tabulkou 
s nápisem „Ohlašovna požáru“. 

4. Místa, odkud lze hlásit požár tísňovou linkou (112 nebo 150), se označují tabulkou 
s nápisem „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ a „112“. 
Uvedenými místy jsou, po projednání s jejich vlastníky nebo uživateli, telefonní stanice, u 
kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru,  a dále veřejné telefonní 
stanice (dále jen „místa, odkud lze hlásit požár“). 

5. Seznam míst, odkud lze hlásit požár, je uveden ve článku 8  této obecně závazné 
vyhlášky. 

  
 

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

 
1. Obec Sezemice zřizuje tuto jednotku sboru dobrovolných hasičů : 
  
 Ev.číslo Název JPO, dislokace  Kategorie 
 532232 Sezemice JPO III 
2. Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce tvoří dvě družstva. Celkový stav je 31 členů 

jednotky PO. Jednotka SDHO má toto složení : 
- jednoho velitele 
- jednoho zástupce velitele 
- dva velitele družstev 
- sedm strojníků 
- dvacet hasičů 

3. Vybavení JPO technikou je uvedeno v příloze 2 této obecně závazné vyhlášky. 
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Článek 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich  trvalé použitelnosti 

 
Jako zdroje vody pro hašení požárů lze použít jednak vnější a vnitřní hydrantový systém, 
veřejný vodovod, rybník Labská a toky řek a říček v okolí obce – Loučná, Labe, Náhon, 
Lodrantka, Zmínka.  

Přírodní zdroje Správce Odběrná místa Určení 

-   řeka Labe    Povodí Labe  u mostu přes Labe v obci 
Kunětice a Němčice; za 

budovou čp. 6 v Lukovně 

Lukovna, Dražkov 

- řeka Loučná  Povodí Labe u mostu v ulici Mezi Mosty; u 
mostu ve Velkých Kolodějích 

Sezemice,Velké 
Koloděje 

- potok Lodrantka Povodí Labe vodní nádrž  Kladina 
- Náhon  Město Sezemice most u „mlýna“ Sezemice 
- rybník Labská Rybniční 

hospodářství Lázně 
Bohdaneč   

hráz Sezemice 

- rybník Město Sezemice silnice III. tř., točna autobusu Dražkov 

 
Víceúčelové zdroje Správce Odběrná místa Určení 
podzemní hydranty 

 
VAK, a.s. 
Pardubice 

Mapa vodovodního řadu 
města a obcí – viz. příloha 
č. 4  k obecně závazné 
vyhlášce 

 

Sezemice, Počaply, Lukovna, 
Dražkov, Kladina, Velké 
Koloděje, Veská 

požární studně Město 
Sezemice 

Velké Koloděje– před čp.26 Velké Koloděje 

 

  
Článek 7 

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky 
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

Nejsou stanoveny.  

 
Článek 8 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár 
V obci Sezemice jsou zřízeny následující ohlašovny požárů : 

- Ladislav Mohaupt, Jiráskova čp. 533, Sezemice, mobil číslo: 607149370                 
- Zdeněk Ben, Husovo náměstí čp. 223, Sezemice, mobil číslo : 606216847, tlf. 

466930468 
- Milan Kment, Velké Koloděje čp.  23, Sezemice, mobil číslo: 737678911, tlf.: 

466931088 
 
Pro přivolání pomoci lze použít i veřejné telefonní automaty umístěné : 

- Sezemice -  ulice Smetanova (u pošty) 
- Sezemice -  ulice Havlíčkova  u Domu s pečovatelskou službou čp. 700 
- Veská – u obecního domu čp. 20 
- Počaply – ves – u křižovatky směr Kunětice 
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Článek 9 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 
a) voláním HOŘÍ 
b) požární sirénou umístěnou na objektu požární zbrojnice 
c) pomocí radiostanice /jen pro vybrané členy jednotky PO/ 
d) městským rozhlasem (v Sezemicích, v Lukovně, v Dražkově, ve Veské, ve Velkých 

Kolodějích, v Kladině, v Počaplech). 
 
K ověření účinnosti požárního řádu obce, akceschopnosti jednotky SDH obce, 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. Při ohlášení požáru nebo mimořádné události 
musí být ohlašovna požáru, operační středisko nebo jiné místo, kterým se požár nebo 
mimořádná událost ohlašuje, místostarostou upozorněny, že jde o prověřovací cvičení. 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako 
správní  delikt nebo přestupek podle obecně závazných právních předpisů, nepůjde-li o 
trestný čin. 

2. Ověření aktuálnosti této obecně závazné vyhlášky, případně vyhodnocení její účinnosti 
provádí místostarosta, a to jedenkrát ročně. 

3. Součástí této obecně závazné vyhlášky je Řád ohlašovny požárů (příloha č. 1),  vybavení 
jednotky SDH Sezemice (příloha č. 2),   seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 
z  požárního poplachového plánu kraje (příloha č. 3) a mapa s umístěním podzemních 
hydrantů (příloha č. 4). 

 
Článek 11 

Zrušovací ustanovení 
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná 
vyhláška č. 4/1999, Požární řád města Sezemic, vydaná zastupitelstvem města dne 29.9.1999, 
a obecně závazná vyhláška č. č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
Města Sezemic č. 4/1999 –  POŽÁRNÍ ŘÁD  města Sezemic, vydaná zastupitelstvem města 
dne 20.5. 2002. 
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná 
vyhláška č. 5/1999, Řád ohlašovny požárů, vydaná zastupitelstvem města dne 29.9.1999, a 
obecně závazná vyhláška č. č. 2/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
Města Sezemic č. 5/1999 –  Řád ohlašovny požárů, vydaná zastupitelstvem města dne 20.5. 
2002. 
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Článek 12 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední 
desce městského úřadu po dobu 15 dnů, a účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Sezemicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohuslav  KOPECKÝ                                                 František  MATÚŠŮ 
                starosta města        místostarosta           
  
 

 
 

Vyhláška č. 1/2005 byla zveřejněna na úřední desce dne 8.6. 2005 
Vyhláška č. 1/2005 byla sejmuta z úřední desky dne 23.6. 2005 
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Příloha č. 1 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, Požární řád obce 

 
Řád ohlašovny požárů 

  
Článek 1 

Ohlašovna požáru  
Řád ohlašovny požáru upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci, vyhlášení  
požárního poplachu  místní jednotce  požární ochrany a její vyslání na místo události,  
oznámení  požáru  na  územně  příslušné  operační  a informační středisko a pravidla  pro  
vyhlášení  požárního   poplachu  v obci,  včetně náhradního opatření  pro případ poruchy  
spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. 
  

Článek 2 
Hlášení o vzniku požáru 

1. Ohlašovna požáru přijímá hlášení o vzniku požáru a jiné mimořádné události a 
zjišťuje: 
• o jakou událost se jedná  (požár, havárie vozidla apod.) 
• kde k události došlo  (místo a adresa případu) 
• jaký má událost rozsah  (hoří v bytové jednotce, střecha, motorové  

  vozidlo, zásobník apod.) 
• co je ohroženo  (lidské životy, voda, ovzduší apod.) 
• kdo  a odkud událost hlásil  (jméno a příjmení, adresa , telefon) 
• den, hodina a minuta převzetí hlášení 

 
    O  zprávě vede stručný záznam hlášených případů 
  
2. Pokud existence nahlášené události není zřejmá nebo je zpráva podávána telefonicky, 

ověří se skutečnost osobně nebo telefonicky zpětným dotazem. 
 

Článek 3 
Vyhlášení požárního poplachu v obci a místní jednotce požární ochrany 

 
1. Požární poplach se vyhlásí městským rozhlasem, opakovaným voláním „HOŘÍ“, s uvedením 

místa a co hoří. Jednotce SDH v Sezemicích se vyhlásí požární poplach také sirénou umístěnou na 
objektu požární zbrojnice.  

2. Požární poplach Jednotce SDH Sezemice, družstvo Sezemice se vyhlásí  na telefonní číslo 
606216847, 466930468 nebo 607149370, požární poplach Jednotce SDH  Sezemice, družstvo 
Velké Koloděje se vyhlásí  na telefon č. 466931088 nebo 737678911. 

3. Požární poplach se ohlašuje buďto přímo, nebo prostřednictvím operačního střediska Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje na tlf. 150 

4. Požární poplach se ohlašuje podle těchto bodů : 
- Kdo a odkud volá, včetně  čísla telefonu místní ohlašovny 
- Jaký objekt, kde a jak je postižen 
- Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem ! 
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Článek 4 
Oznámení požáru na operační středisko 

 
Po vyhlášení místního poplachu a ohlášení Jednotce sboru dobrovolných hasičů Sezemice, se 
událost, v případě, že již nebyla ohlášena podle článku 3 odst. 3 tohoto řádu, ohlásí na 
operační středisko HZS Pardubického kraje na telefonní číslo 150 podle těchto bodů : 
1. Kdo a odkud volá, včetně čísla telefonu místní ohlašovny požáru 
2. Jaký objekt, kde a jak je postižen 
3. Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem ! 
4. Dále se ohlašovna požárů  řídí  pokyny operačního střediska. 
  

Článek 5 
Předání informací o požáru dalším orgánům a institucím 

Ohlašovatel dále ohlásí událost: 
1. Dalším jednotkám PO podle výpisu požárního poplachového plánu kraje na pokyn 

operačního střediska HZS Pardubického kraje 
2. Starostovi obce na tlf. číslo 466741010, pokud není přítomen na mobilní číslo 606660228 
3. Policii ČR, telefonní číslo 158     
4. Dalším orgánům a institucím: 

Hasičský záchranný sbor – operační středisko 
Policie ČR 
Lékařská záchranná služba 
Pohotovostní služba elektráren 
Pohotovostní služba plynáren 
Pohotovostní služba vodáren 
Jednotka SDH Dašice                 
Jednotka SDH Rokytno 

150 
158 
155 
12555 
1239 
466310357 
604470132 
724180926 
466689286 

5. Po splnění těchto úkolů ohlašovatel přijatou zprávu a ohlášení ohlašovně podepíše a dále 
se chová podle místních podmínek a konkrétní situace. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
1. Řád ohlašovny požáru musí  být vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně požárů a  s jeho 

obsahem musí  být prokazatelně seznámeni zaměstnanci, či jiné osoby  ohlašovny požárů. 
Místo pro ohlášení požárů musí být označeno tabulkou  „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.  

2. Ohlašovna požáru musí kromě Řádu ohlašovny požáru vést „Knihu  (doklad) o přijímání a 
hlášení událostí“. 

3. Ověření aktuálnosti Řádu ohlašovny požáru, případně vyhodnocení jeho účinnosti provádí 
místostarosta, a to jedenkrát ročně. 

4. Nedílnou součástí Řádu ohlašovny požáru je seznam sil  a prostředků jednotek požární 
ochrany z požárního  poplachového plánu kraje a seznam  důležitých  telefonních  čísel,  
zejména na operační středisko HZS, na jednotky požární ochrany zařazené do prvního  
stupně požárního poplachu pro obec dle  požárního  poplachového  plánu  kraje   a  na 
pohotovostní služby. 

 
 

Bohuslav  KOPECKÝ                                                 František  MATÚŠŮ 
                starosta města        místostarosta           
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Příloha č. 2 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, Požární řád obce 
 

Vybavení jednotky SDHO 
 

Jednotka Kategorie Maximální 
počet členů 

Vybavení technikou a prostředky 

SDH Sezemice 
- družstvo Sezemice 

JPO III 20 osobní automobil minibus 
Mercedes, Avia A31, Škoda 706 
Liaz CAS 25, elektrocentrála 30 
kw,motorové pily 2 ks, ponorné 
čerpadlo , kalové čerpadlo, 
radiostanice 4 ks, dýchací 
přístroje SATURN 5 ks, 
ochranné obleky komplet 
FIREMAN III 4 ks, kabát 
FIREMAN III 3 ks 

SDH Sezemice 
- družstvo Velké Koloděje 

JPO III 11 GAS M461, PPS 12, PPS 8, 
elektrocentrála 30 kw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohuslav  KOPECKÝ                                                 František  MATÚŠŮ 
                starosta města        místostarosta           
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Příloha č. 3 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, Požární řád obce 
 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z  požárního 

poplachového plánu kraje 
 

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující 
jednotky: 
 
1. Stupeň poplachu 

1. HZS Pardubice 
 2. Sezemice 
 3. Rokytno 
 4. Holice 
 
2. Stupeň poplachu 

1. HZS Holice 
2. Dašice 
3. Ráby 

 
3. Stupeň poplachu 

1. Srch 
2. Býšť 
3. Hostovice 
4. HZS Pardubice 
 

4. Stupeň poplachu 
1. Moravany 
2. Ostřešany 
3. Dolní Roveň 
4. Lázně Bohdaneč 
5. Čeperka 

 
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím 
územně příslušného operačního střediska HZS ČR. 
  
 
 
 

Bohuslav  KOPECKÝ                                                 František  MATÚŠŮ 
                starosta města        místostarosta           
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Příloha č. 4 

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, Požární řád obce 
 

 
Mapa  s umístěním  podzemních hydrantů 

 


