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OBECNĚ ZÁVAŽNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 
 

Zastupitelstvo obce Vedrovice na základě usnesení zastupitelstva číslo 5/4 ze dne 
18. prosince 2014 podle § 29 odst. 1 písmeno 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 Vedrovice 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 

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Vedrovice odpovídá obec 
Vedrovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů 
o požární ochraně1. 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi2 v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
(dále jen „SDH“) obce podle Čl. 6 této vyhlášky a dále následující jednotkami požární 
ochrany: 

a) jednotka Moravský Krumlov  PS JPO I, 
b) jednotka Rakšice  SDH JPO III/1 

c) jednotka Olbramovice  SDH JPO III/1 
K zabezpečení úkolů podle prvního odstavce Čl. 2 obec Vedrovice 

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 
jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah 
k požární ochraně obce,  

                                                
1  Zákon č. 133/1985., § 29, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV 111/1981 
2 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně ve stanoveném rozsahu velitele SDH. Konkrétní určení 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 situaci 

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

a) používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední 
přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, např. 

• spalování hořlavých látek na volném prostranství s výjimkou vypalování 
porostů, které je zakázáno právním předpisem 

• rozdělávání ohňů v přírodě 

• manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty 

• manipulace s hořlavými kapalinami 

• manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny 

• používání topidel k vytápění prostorů 

• svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a lepenek na střešních 
krytinách 

• používání zábavné pyrotechniky 

• používání balónků štěstí 
b) manipulace s tlakovými nádobami obsahující hořlavé a hoření podporující 

plyny, např. skladování, prodej a používání propan-butanu, kyslíku, acetylénu 
c) zpracování dřeva, při kterém se vyskytuje hořlavý prach, např. dřevozpracující 

provozovny, stopařské a truhlářské dílny 
d) spalování zahradního odpadu, např. suchých větví, listí, trávy 

Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: 

• Osoby provádějící tyto činnosti jsou povinny dodržovat požárně bezpečnostní 
předpisy, jež jsou obsaženy v příslušných právních předpisech a technických 
normách. 

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, 
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou a kdy vane 
suchý vítr 

b) období sklizně pícnin a obilovin 

c) období skladování pícnin a obilovin 
d) období provádění činností při hospodaření v lese  
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e) topné období 
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: 

• Nařízením Jihomoravského kraje č. 164/2004 se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje: 

a) objekty, kde vznik požáru může ohrozit obyvatelé, osoby v nich ubytované, 
osoby hospitalizované s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebo v nich 
se zdržující ostatní osoby 

b) objekty a volná prostranství určená pro konání společenských, kulturních, 
sportovních, obchodních a jiných akcí, kterých se účastní větší počet lidí 

c) suterénní prostory objektů, ve kterých jsou poskytovány služby (restaurace, 
hospody, prodejny) 

d) veřejné budovy obce (kulturní dům, Muzeum a informační centrum, Obecní 
úřad, Základní a Mateřská škola) 

Fyzické osoby jsou povinny dodržovat následující opatření: 

a) spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů 
a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně 

b) spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby 
c) po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo 
d) spalování je nutné předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které 

mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr 
e) místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků 

f) zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS – operační a informační 
středisko HZS – linka 150 

g) je zakázáno provádět plošné vypalování porostů  
V období déletrvajícího sucha se zakazuje:  

a) zakládat ohně, kouřit, či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesních 
porostech nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva 

b) počátek a konec období déletrvajícího sucha vyhlašuje krajský úřad na základě 
aktuálních povětrnostních podmínek 

Čl. 4 

Povinnosti právnických a fyzických osob 
Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly 

respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy.3 

                                                
3 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými 
právními předpisy.4 

Čl. 5 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  
Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 8 této vyhlášky. 
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 
uvedenými v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce. 

Čl. 6 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav 
a vybavení 

Obec Vedrovice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze 
č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je 
nedílnou součástí požárního řádu obce. 

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice Vedrovice 328 nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. 

Čl. 7 

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

a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 
Obec Vedrovice 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 (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) 

• rybník Zábrdovice 

• rybník Vedrovice 
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení 

dešťové vody, apod.) 

• požární nádrž 

• hydrantová vodovodní síť, která je uvedena v příloze č. 3 a která je nedílnou 
součástí požárního řádu obce 

                                                
4 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 42, § 43, § 44 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb., o 
požární prevenci 



5 

c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, 
hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.) 

• vodojem 
Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 

s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 
a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává 
jednotce požární ochrany uvedené v Článku 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje územní 
odbor Moravský Krumlov. 

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení 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 požární vody. 

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. 8 

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

Obec Vedrovice nezřizuje ohlašovny požárů, protože žádné místo v obci nevyhovuje 
dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 1 písmeno n. 

Ohlášení požáru lze z telefonní budky, která je umístěna před obecním úřadem, 
Vedrovice čp. 326, pomocí vlastního telefonního přístroje nebo mobilního telefonu 
na telefonních číslech 150 nebo 112. 

Čl. 9 

Způsob vyhlášení požárního poplachu  
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď 

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 místním rozhlasem. 

 

 

Čl. 10 
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Sankce 
Porušení povinností stanovených touto směrnicí fyzickým osobám lze postihovat jako 

přestupek.5 
Porušení povinností stanovených touto směrnicí právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám při výkonu jejich podnikatelské činnosti lze postihovat jako jiný správní delikt.6 

Čl. 11 

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

poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 2. 

Čl. 12 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů. 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška číslo 2/2007. 

Čl. 13 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 6. 2. 2015. 
 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21. 01. 2015!
 !
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 06. 02. 2015!
 !
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 

 

 
 

.......................................    .............................................. 
     Richard Janderka      Bc. Petr Záviška 

Starosta        Místostarosta 
 
Počet příloh: 4 

                                                
5 § 46 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
6 § 58 odst. 4 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
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Příloha 1: Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce  

Příloha 2: Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Jihomoravského kraje 

Příloha 3: Plánek umístění hydrantů v obci Vedrovice 
Příloha 4: Důležitá telefonní čísla 

 
 



 

 
PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 2/2014 

 

KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ POŽÁRNÍ 
TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ 

OCHRANY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
OBCE 

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 
členů v pohotovosti 

Vedrovice JPO V 16 0 

 

Seznam členů jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Vedrovice 

Funkce v jednotce Jméno a příjmení člena Nositel dýchací techniky 
(ANO/NE) 

Velitel jednotky Zdeněk Šedrla NE 

Velitel družstva Jan Stáňa NE 

 Tomáš Podhrázký NE 

Strojník Martin Reinisch NE 

 Petr Kopetka NE 

Hasič Petr Becha NE 

 Vojtěch Bohdanský NE 

 Robert Janderka NE 

 Aleš Virgl NE 

 Štěpán Bohdanský NE 

 Jan Wolf NE 

 Marek Janderka NE 

 Dan Becha NE 

 Lukáš Klepp NE 



 

 Martin Krábek NE 

 Daniel Palutka NE 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet 

CAS 25 Š 706 RTHP 1 

PS 12 s vybavením 1 

Radiostanice E TECH ES 3 

 
 

 
  



 

PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 2/2014  
 

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU 

KRAJE 
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. 

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

 

1.stupeň kat. 2.stupeň kat. 3.stupeň kat. 

SDH Vedrovice V PS Pohořelice (BM) I SDH Vranovice (BM) III/1 

PS Moravský 
Krumlov 

I SDH Miroslav III/1 SDH Hostěradice V 

SDH Olbramovice III/1 SDH Dolní Kounice 
(BM) 

IIII/1 SDH Trstěnice III/1 

SDH Rakšice III/1 SDH Čermákovice III/1 SDH Dukovany (KV) III/1 

    SDH Jiřice u 
Miroslavi 

III/1 SDH Mohelno (KV) II/1 

    PS Znojmo I     
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PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 3/2014  
 

PLÁNEK UMÍSTĚNÍ HYDRANTŮ V OBCI VEDROVICE 
 


