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Čl. 1 

Účel předpisu 

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ( dále jen PO ) v obci. 

Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob 

pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.  

Čl. 2 

Organizace požární ochrany 

 Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění: 

a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence  

b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným 

pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom. 

c) jmenuje velitele jednotky SDH 

d) Projednává přestupky v oblasti požární ochrany 

e) projednává stav PO v Obecní radě a v zastupitelstvu jednou ročně a vždy po 

závažném požáru v obci. 



Čl. 3 

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO 

Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly: 

 vede seznam objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol. 

 zpracovává plán preventivních požárních kontrol 

 předkládá obecní radě ke schválení složení kontrolních skupin a provádí proškolení 

jejich členů 

 provádí kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech 

 provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich 

funkčnost a označení 

 provádí kontrolu zdrojů požární vody, zřízených obcí  

 vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a předkládá obci návrh 

nápravných opatření 

 předkládá obecní radě jedenkrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence 

Čl. 4a 

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 ČNR č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 50/1976 Sb. ( stavební zákon ) ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.  

Čl. 4b 

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: 

I. v jejich blízkosti nebudou ukládat snadno hořlavé látky včetně paliv 

II. nebudou ponechávat bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové 

spotřebiče 

III. popel budou ukládat do nádob k tomu určených 

IV. budou dodržovat bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, 

podlahových krytina zařizovacích předmětů z hořlavých hmot 

V. minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na 

pevná paliva bude 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 hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek tím, že: 

I. budou k jejich skladování používat přenosné obaly k tomuto účelu určené a 

úniky hořlavých kapalin odstraňovat bezpečným způsobem  

II. při používání spotřebiče na propan-butan budou provozní kovové tlakové 

nádoby umísťovat na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se 

nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou 

chránit před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou je ukládat v prostorách 

pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, 

šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v 

místnostech určených ke spaní a v jiných společenských prostorách, 

koupelnách a únikových cestách 

III. tuhá paliva budou skladovat oddělené od jiných paliv, v prostorách k tomu 

určených, ve vzdálenosti min. 1 m od ovent. tepelného spotřebiče 

IV. budou dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k 

samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které 

mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat, tyto nebudou skladovat na 

půdách a únikových cestách 

V. bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy  ( nad 50 m3 ) budou 

minimálně: 

i. 300 m od zařízení, ve kterém se na volném prostranství uskladňují lehce 

vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny 

ii. 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a 

lesů, krajích, koleje železniční trati 

iii. 60 m od veřejné komunikace 

iv. 50 m od krajové budovy souvislé zástavby obcí 

v. 30m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí 

C) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm 

zejména tím, že budou dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v období sucha 

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 odstrňovat  

zjištěné závady 

E) Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče 

paliv, u nichž byla zjištěna závada bránících jejich bezpečnému užívání, až do jejího 

odstranění 

F) Plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na požárních 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 pro záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily 

přístup k rozvodovým zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce a 

uvedená rozvodová zařízení budou mít řádně označeny v souladu s platnými normami. 



CH) Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy. 

I) Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné 

věcné prostředky požární ochrany. 

J) 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. 

K) Umožnit kontrolní skupině provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování 

předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány. 

L) Poskytnout osobní a věcnou pomoc při zdolávání požárů zejména tím, že: 

I. provedou nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 

II. uhasí požár, je-li to možné, nebo provedou nutná opatření k zamezení nebo 

šíření 

III. neodkladně zjištění požár ohlásí nebo zabezpečí jeho ohlášení 

IV. poskytnout osobní pomoc jednotce SDH nebo HZS na výzvu velitele jednotky 

nebo pracovníka obecního úřadu 

V. poskytnout na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky nebo pracovníka 

obecního úřadu Výkleky dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a 

jiné věci, potřebné ke zdolání požáru. 

  

2. Fyzické osoby 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 pož. ochrany. 

Čl. 5 

Jednotka SDH Výkleky 

Druh a velikost dobrovolné jednotky požární ochrany. 

V  obci Výkleky je zřízen Sbor dobrovolných hasičů, který  má jednu zásahovou jednotku. 

Velitelem požárního sboru je  ustanoven  pan Zdeněk Veverka , bytem Výkleky 6. 

Vybavení - AVIA DA 12- A 31K ( DVS 12 ) . 

Čl.  6 

Zdroje vody pro požární účely v obci 

- zástava na vodním toku 

- obecní studny 



- zatopený místní kamenolom 

- hydrant v objektu zemědělského družstva 

Čl .7 

Vyhlášení požárního poplachu a ohlašovny požárů 

Požární poplach se v rámci signálů civilní ochrany vyhlašuje tónem po dobu 2 x 25 vteřin a 

10 vteřin přestávka. Celková doba signálu činí 60 vteřin. 

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotek SDH, věcných prostředků 

PO, použitelnosti vodních zdrojů, zařízení pro vyhlášení poplachu a připravenosti fyzických 

osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací ( námětové ) 

cvičení. 

V obci jsou tyto ohlašovny požáru: 

1. obecní úřad Výkleky - telefon 0641/795200,795205 

2.P.Malinčík Štefan č.p. 41  - telefon 0641/795215 

Čl. 8 

Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek požární ochrany 

Po dobu nepřítomnosti členů  zásahové jednotky ( nemoc, zaměstnání mimo obec, apod. ) 

zajišťuje požární pohotovost HZS  okresu Přerov dle svých směrnic. 

Čl. 9 

Příloha č. l 

Čl.10 

Závěrečná ustanovení 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako 

přestupek podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

opředpisů, nepůjde-li o čin přísněji trestný. 

Čl. 11 

Tento požární řád nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění. 

  

Výkleky dne 13.10.1999 

 


