
OBEC STARÝ KOLÍN 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, 

kterou se vydává požární řád obce 

 

 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání konaném dne 22. 5. 2018 Usnesením č. 

03/33/18  usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v 

souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.  

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území obce Starý Kolín (dále jen „obec“) je zajištěna 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této 

vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“  

 

2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany v samostatné působnosti obce je pověřen 

velitel JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž 

předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za rok. 

 

3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva 

obce dále pověřeny tyto orgány obce: 

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 

12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  

obci, 

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany 

obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců. 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních 

podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na 

veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se 

nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu 

kraje1 či obce2 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 

                                                 
1 § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně 
2 § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně 



počet osob. 

 

2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 10 pracovních dnů před jejím 

započetím na Obecním úřadu ve Starém Kolíně a na operační středisko Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická 

osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3.  

 

3. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a) průmyslový areál, Dukelských hrdinů, Starý Kolín 

b) sběrný dvůr, Hlízovská 377, Starý Kolín  
 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 
 

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je 

zabezpečeno ohlašovnou požáru uvedenou v čl. 7. 

 

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 

uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky. 
 

Čl. 5 

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

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 

2 vyhlášky.  

 

2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do 

požární zbrojnice na adrese Kateřinská 300, Starý Kolín, anebo na jiné místo, stanovené 

velitelem jednotky. 

 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti  

 

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů4.  

 

2. 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: Labe, Černá Struha 

b) umělé: 3 hydranty umístěné na vodovodním řádu 

Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. 

 

3. Zdroje vody pro hašení požárů stanovil Středočeský kraj svým nařízením č. 3/2010 ze dne 

4. 1. 2010. 

                                                 
3 § 13 zákona o požární ochraně 
4 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 



Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich 

označení 

 

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna 

požárů“: budova Obecního úřadu na adrese Náměstí 117, Starý Kolín.    

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 

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), 

b) pomocí svolávacího zařízení textovou zprávou na mobilní telefon členů JSDH 

obce,  

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se 

požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem. 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 

plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. 

 

Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 15.10.2009. 

 

Čl. 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
 

  

 

       ……………………...                                                                    ..…………………..      

     Ing. Věra Chobotová v. r.                                                                 Luboš Železný v. r. 

          místostarostka                                                                                      starosta 
 

 

Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového 

plánu Středočeského kraje 

Příloha č. 2 – Požární technika a věcné prostředky požární ochrany  

Příloha č. 3 – Přehled zdrojů vody 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 5. 2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  



Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1 /2018, kterou se vydává požární řád 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 

Středočeského 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. 
 

2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na 

území obce určeny podle stupňů požárního poplachu následující jednotky požární 

ochrany: 
 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň zvláštní stupeň 

Starý Kolín Kutná Hora-Malín Ovčáry Zdechovice 

stanice Kolín stanice Kolín Ovčáry Křesetice Vrdy 

stanice Kutná Hora Červené Pečky  Malešov Libice nad Cidlinou 

Nové Dvory Týnec nad Labem Velký Osek Řečany nad Labem 

 
stanice Čáslav stanice Poděbrady stanice Uhlířské Janovice 

 
Žehušice 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, kterou se vydává požární řád  
  

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Starý Kolín 

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany Počet 

CAS 32 T-815 1 

Dopravní automobil VW Transporter 1 

Dopravní automobil 12 L1Z Avia 31.1 1 

Nákladní přívěs krytý (2m3) 1 

Přenosná motorová stříkačka PPS12 1 

Motorový člun Relax 420.5 1 

Plovoucí čerpadlo 3 

Kalové čerpadlo 3 

Elektrocentrála 2 

Přetlakový ventilátor vč. výrobníku pěny a mlžícího zařízení 1 

Dýchací přístroj 4 

Motorová řetězová pila 1 

Vybavení k likvidaci nebezpečného hmyzu 1 
 
 

Kategorie jednotky: JPO III/1 

Početní stav jednotky: 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, kterou se vydává požární řád 

 

A) Přehled zdrojů vody 
 

Typ zdroje 

vody 
Název Adresa zdroje 

GPS  
Využitelnost 

N E 

přirozený 

Labe u č. p. 95 Veletov 50.0222289 15.3029919 celoroční 

Černá 

struha 

Veletovská, Starý 

Kolín 
50.0145631 15.2975147 celoroční 

umělý 
Hydrant 

podzemní 

Baštecká 174, 

Starý Kolín 
50.0138942 15.2961792 celoroční 

Kateřinská 300, 

Starý Kolín 
50.0081717 15.2963989 celoroční 

Na Kačina 367, 

Starý Kolín 
50.0051481 15.3003525 celoroční 

 
 

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a 

směru příjezdu k nim 

 


