
 

 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  

 
Požární řád města Sezemice 

 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně) a v souladu s § 15 odst. 1 nařízení 
vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává město Sezemice jako součást dokumentace požární ochrany města, tento „Požární 
řád města“: 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Požární řád stanoví zásady organizace a zásady zabezpečování požární ochrany v územním 
obvodu města Sezemice (Sezemice, Lukovna, Dražkov, Počaply, Veská, Kladina a Velké 
Koloděje).  

Článek 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
I. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 
 
(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 města 
Sezemice. 

(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice (dále jen jednotka SDH): 
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. 
(3) Povinnosti velitele jednotky SDH: 

a) Zajišťuje trvalou akceschopnost jednotky SDH 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 SDH. 
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 SDH starostovi obce. 
f) Provádí monitoring úrovně požární ochrany na území města, o němž předkládá 

zastupitelstvu města minimálně 1 x za 12 měsíců zprávu.  
  



(4) Povinnosti členů jednotky SDH: 
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. 

(5) Velitel jednotky SDH 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. 

(6) Starosta provádí minimálně 1 x za 12 měsíců kontroly dodržování předpisů požární 
ochrany města. 

 
II. Preventivní požární hlídka 
 
(1) Zabezpečováním požární ochrany v obci je dále pověřena preventivní požární hlídka, 

kterou zřizuje starosta 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) Úkolem preventivní požární hlídky je: 
a) Dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně. 
b) V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. 
c) Přivolat jednotku požární ochrany. 
d) Zúčastnit se likvidace požáru. 

(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 tajemnice městského úřadu prostřednictvím technika požární ochrany. 

Článek 3 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

V územním obvodu města Sezemice je zabezpečena požární ochrana prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na tlf. 112 nebo 150, Jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů města Sezemice (JPO V). Na území obce Velké Koloděje je požární 
ochrana zajištěna také Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje (JPO III).    

 
Článek 4 

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

(1) Město Sezemice zřídila tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů: 
 Ev. číslo Název jednotky SDH, dislokace  Kategorie 

 532232 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice JPO III 
 532373 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje JPO V 



(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Sezemice – JPO III má 16 členů ve složení: 
- jednoho velitele 
- dva velitele družstev 
- čtyři strojníky 
- devět hasičů 

(3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velké Koloděje – JPO V má 6 členů ve složení: 
- jednoho velitele 
- jednoho velitele družstva 
- dva strojníky 
- dva hasiče 

(4) Vybavení jednotek SDH technikou je uvedeno v příloze 2 této obecně závazné vyhlášky. 

Článek 5 
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.  

Přírodní zdroje Správce Odběrná místa Určení 
řeka Labe    Povodí Labe  za budovou č. p. 6 v Lukovně Lukovna 
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 „školy“ Sezemice 
rybník Labská Rybniční 

hospodářství Lázně 
Bohdaneč   

hráz Sezemice 

 

Víceúčelové zdroje Správce Odběrná místa Určení 

podzemní hydranty 
 

VAK, a.s. 
Pardubice 

Mapa vodovodního řadu 
města a obcí – viz příloha 
č. 2   

 

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

Článek 6 
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky 

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

Jiné zdroje vody pro hašení požárů nejsou k dispozici.  

Článek 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár 

(1) Na území města Sezemice nejsou zřízeny ohlašovny požárů. Požár se nahlašuje na 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na tlf. 112 nebo 150. 

(2) Další kontaktní spojení, na která lze hlásit požár: 
a) starosta města – tel. 606 660 237, 
b) velitel JSDH – tel. 607 149 370. 

(3) Obec zřizuje další místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena tabulkou 
„Místo pro ohlášení požárů“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ : 
a) Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice 



Článek 8 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Sezemice je uvedeno v příloze č. 1 
tohoto požárního řádu. 

Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

(1) Požární poplach se vyhlašuje: 
a) voláním HOŘÍ 
b) požární sirénou umístěnou na objektu požární zbrojnice 
c) městským rozhlasem (v Sezemicích, v Lukovně, v Dražkově, ve Veské, ve Velkých 

Kolodějích, v Kladině, v Počaplech). 

(2) 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, starostou upozorněny, že jde o prověřovací cvičení. 

 
Článek 9 
Účinnost 

Požární řád města Sezemice schválilo zastupitelstvo města dne 05.09.2018 usnesením 
č. Z/47/3/2018. 
 
 
 
 
 
 
Martin Staněk   
starosta města     
 
 
 

 
  


