
Obecně závazná vyhláška Obce Starý Kolín  

č. 1/2009 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 

 
 Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém 16. veřejném zasedání dne 29. září 2009 usneslo vydat na 
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce. 
 
 

Čl.1 
Úvodní ustanovení 

 
 Požární řád obce Starý Kolín 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 

 
 (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými 
událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "JSDHO") podle Čl.5 
této vyhlášky.  
  
 (2) A jednotkou hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) Středočeského kraje, která je složena z 
příslušníků hasičského záchranného sboru, kategorie JPO I se sídlem Polebská 634, Kolín. 
  
 (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinnosti, stanovených 
předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDHO.  
  

Čl.3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se 

zřetelem na místní situaci 
 

 Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období déle trvajícího 
sucha, požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vyhlášením zákazu rozdělávání ohňů, zákazu kouření ve 
vybraných lokalitách, zvýšenou kontrolní činností JSDHO. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob určí 
velitelé JSDHO. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o 
požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení. 
  

Čl.4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
 (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno 
systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl.7. 
  
 (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými 
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v Čl.2. 
  

Čl.5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 
 (1) Obec zřizuje JSDHO kategorie JPO III/1, evidenční číslo 214149 se sídlem Kateřinská 300 Starý Kolín, 
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO je uveden v příloze č. 1. 
Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce. 
  
 (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice ul. 
Kateřinská 300, Starý Kolín nebo na 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 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  

- řeka Klejnarka (Kolínská ulice), vydatnost 90m3/min, GPS: 50°0'29.168"N, 15°17'6.645"E 
- řeka Klejnarka (cesta do bývalého JZD), vydatnost 90m3/min, GPS: 50°0'18.304"N, 15°17'26.449"E 
- Požární nádrž „Vana“ (Kateřinská ulice), vydatnost 1270m3, GPS: 50°0'28.175"N, 15°17'47.61"E 
- Černá struha „náhon elektrárny“ (ulice Dukelských Hrdinů), vydatnost 960m3/min,  
GPS: 50°0'52.286"N, 15°17'51.778"E 
- Rybníček (Hudečkova ulice), vydatnost 2830m3, GPS: 50°0'45.233"N, 15°17'49.549"E 

  
(b) umělé  

- hydrantová síť obecního vodovodu 
  

(2) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť pro požární techniku je 
uveden v příloze č. 2. Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce. 



  
 (3) Vlastník nebo provozovatel zdrojů vody pro hašení je povinen1 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 a trvalou použitelnost zdroje. 
  
 (4) Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1 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 

 
 Obec Starý Kolín zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je označena tabulkou "Ohlašovna požárů", 
Náměstí 117 Starý Kolín provozovaná v úředních hodinách obecního úřadu. Požár lze ohlásit pomocí tel. č. 150 na 
ohlašovnu HZS nebo na tel. č. tísňových linek 112. Veřejná telefonní stanice je umístěna 45 m jižním směrem od 
vchodu do obecního úřadu před bytovým domem v ulici Kolínské č.p. 348. 
  

Čl.8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
 Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 
  
a) pomocí svolávacího zařízení textovou zprávou (SMS) na mobilní tel. člena JSDHO 
  
b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 
10 sec. pauza - 25 sec. tón) 
  V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci 
vyhlašuje telefonním povoláváním. 
  
 

Čl.9 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
 Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Požární řád obce ze dne 14. 
února 2002. 
  

Čl.10 
Účinnost 

  
 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.10.2009. 
 

  
 
 

 Ing. Miloslava Klejzarová Jaroslav Flegl  
 místostarostka starosta 

 
 

Vyvěšeno : 30.09.2009 
 
Sejmuto : 



 
Příl.1 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 
 

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

1.Stupeň poplachu 
 – HZS Kolín 
 - JSDHO Starý Kolín 

– JSDHO Týnec nad Labem 
2.Stupeň poplachu 
 - HZS Ovčáry 
 - JSDHO Nové Dvory 
 - JSDHO Malešov 
3.Stupeň poplachu 
 - HZS Kutná Hora 
 - JSDHO Velký Osek 
 - JSDHO Plaňany 
 - JSDHO Zásmuky 
 - JSDHO Žehuň 
 - JSDHO Uhlířské Janovice 
4.Stupeň poplachu 
 - HZS Čáslav 
 - HZS Nymburk 
 - HZS Poděbrady 
 - HZS Uhlířské Janovice 
 - HZS Přelouč 
 - HZS Český Brod  

 
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události je pro poskytnutí pomoci v katastru obce určena 
následující jednotka požární ochrany JSDHO Starý Kolín, kategorie JPO III/1, se sídlem Kateřinská 300 Starý 
Kolín.  
 
Požární technika a věcné prostředky PO    Počet 
CAS 32 T-815                                1x 
Dopravní automobil VW Trasporter            1x 
Nákladní přívěs krytý (2m3)                 1x 
PPS12                                       2x 
PPS8                                        2x 
PPCA-H plovoucí čerpadlo                    1x 
Kalové čerpadlo                             1x 
Dýchací přístroj                            4x 
Motorová řetězová pila                      1x 
Vybavení k likvidaci nebezpečného hmyzu     1x 
 



Příl.2 
PLÁNEK OBCE S VYZNAČENÍM ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A ČERPACÍCH STANOVIŠŤ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU 

 

 


