
Požární řád obce Dlouhoňovice

Vyhláška
č  1 /2008

Obec Dlouhoňovice na základě usnesení zastupitelstva č.2 ze dne 14.4.2008 
podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 
Sb.,  k provedení  zákona  o požární  ochraně,  ve  znění  zákona  č.  498/2002  Sb. 
a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 
313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární  řád  obce  Dlouhoňovice  upravuje  organizaci  a  zásady  zabezpečení 
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/městě

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Dlouhoňovice 
odpovídá  obec  Dlouhoňovice,  která  plní  v samostatné  a  přenesené  působnosti 
povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami 
a jinými  mimořádnými  událostmi  v katastru  obce  je  zajištěna  jednotkou  sboru 
dobrovolných  hasičů  (dále  jen  “SDH”)  obce  podle  čl.  5  této  vyhlášky  a  dále 
následující jednotkou

a) jednotka  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, se sídlem v 
Žamberku 

 (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Dlouhoňovice

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 
jednkrát ročně 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  veltele jednotky SDH. Konkrétní určení osob/osoby 
a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.



Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo 

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní 
podmínky

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

a) a) skladování stébelnatých hmot (ZD Vika Kameničná , apod.); požární 
bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena konkrétní 
zodpovědnou osobou, dle PŘ (požární řád) pro danou činnost 
v součinnosti s PPH (preventivní pož. hlídka), 

b) b) posklizňová úprava, sušení a skladování pícnin (ZD Vika Kameničná, 
apod.); požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena 
konkrétní zodpovědnou osobou, dle PŘ (požární řád) pro danou činnost 
v součinnosti s PPH (preventivní pož. hlídka), 

c) c) truhlářské práce v soukromých truhlářských dílnách; požární bezpečnost 
při provozování této činnosti je zabezpečena majitelem objektu

d) d) oprava dopravních prostředků a zemědělské techniky; požární 
bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena majitelem objektu

  
(2)  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje: 
a) a) sklizeň obilí v letním období; požární bezpečnost v tomto období je 

zabezpečena konkrétní zodpovědnou osobou a provádí se dle příkazu ke 
sklizni stébelnatých hmot (zpracuje ředitel spol.)

b) b) abnormální sucho;  v tomto období jsou občané informováni o možném 
nebezpečí  (zákaz kouření na nebezpečných místech, v lese, apod.; zákaz 
rozdělávání ohňů), kontrolu provádí členové SDH. 

  
(3)  Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje: 
     a)      kulturní zařízení Dlouhoňovice; požární bezpečnost v tomto objektu je 
              zabezpečena pořadateli kulturní akce; doporučuji při pořádání větších 
              akcí (200 osob a více) účast pověřeného hasiče.
     b)     sídlištní bytovky (vlastnictví BD, SBJ)
     c)     prostory dílen ZD Vika Kameničná a skladovací prostory pro stelivo
     d)     sklad PHM Agro Žamberk     

               e)      Woodwork
              f)      Info- Pol Žamberk
 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

(1)  Přijetí  ohlášení  o  požáru,  živelní  pohromy  či  jiné  mimořádné  události 
v katastru  obce  Dlouhoňovice  je  zabezpečeno  systémem  ohlašoven  požáru, 
uvedených v čl. 7.



(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami 
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami 
požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní 

stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v tabulce 
č.1 Kategorie,  početní  stav a vybavení požární  technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v tabulce 
č. 2 Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

Tabulka č.1:

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů
Minimální počet 

členů
v pohotovosti

 Dlouhoňovice  5  15  0
    

     Tabulka č.2: 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet

 Škoda 706 RTH AKVE  1
 Mot. stříkačka PS 12  1
  
  
Legenda:
JPO ..................... jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí  
území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů ........
skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich 
funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o  
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet  
členů
v pohotovosti ....

počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II  
nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah 
mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno 
nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)].

 (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví 
do požární  zbrojnice  ul.  Hlavní  19  nebo  na  jiné  místo,  stanovené  velitelem 
jednotky.



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

(1) Obec Dlouhoňovice 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 
   1. Záhořský ( Dlouhoňovický ) potok – stavidlová regulace u staré hospody, rybník 
ul. Písečná, 
b) umělé 
   1. zařízení hydrantů vodovodního řádu – viz. plán umístění hydrantů v obci 
Dlouhoňovice
c) víceúčelové 
   1. požární nádrž ul. Hejnická

  Kapacita zdrojů vyhovuje veškeré běžně používané požárni techince.

(2)  Obec  má  zpracován  a  udržován  v aktuálním  stavu  plánek  obce 
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů. 

(3)  Vlastníkem   a  uživatel  hydrantů  vodovodního  řádu   pro  hašení  je  VAK 
Žamberk.  Tento  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.

 (4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 
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.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár 

a způsob jejich označení

(1) Pro ohlášení požárů je zřízena následující ohlašovna požárů, která je trvale 
označena tabulkou “Ohlašovna požárů” 

a) požární zbrojnice, ul.Hlavní 19 ( velitel SDH  č.tel. 737 385 497) tlačítko elektrické 
sirény
b) obecní úřad č.tel. 465 614 791, 724 186 254, 606 126 166,

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu 



Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou 
(napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je 
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se 
požární poplach v obci vyhlašuje telefonicky a hlasem  

Čl. 9

Seznam sil  a  prostředků jednotek požární  ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší „ požární řád obce Dlouhoňovice ze dne 20.2.1992“

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. 4. 2008

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2008 

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany

Podle požárního poplachového plánu kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu 
obdrží  ohlašovny  požárů  obce/města  a  právnické  osoby  a  podnikající  fyzické 
osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí 
pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující 
jednotky požární ochrany:



stupeň požárního 
poplachu první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO

I. JHZS Žamberk  SDH 
Dlouhoňovice

II.    
III.    

Vyvěšeno dne : 26. 2. 2008

Sejmuto dne :13. 3. 2008                                   ing. Smola Pavel
                                                                              starosta obce
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