
Obec Mikulůvka
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

„kterou se vydává požární řád obce Mikulůvka“

     Zastupitelstvo obce Mikulůvka se na svém  zasedání dne 29. 10. 2008 usnesením č. 24/08 
rozhodlo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění  pozdějších  předpisů  a  §  15 Nařízení  vlády č.  172/2001 Sb.,  k  provedení  zákona o 
požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. l
Úvodní ustanovení

     Požární řád obce  Mikulůvka 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. Určuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí požáru, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany včetně způsobu vyhlášení poplachu 
v obci, Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztahu obce  k těmto 
osobám. 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

V obci Mikulůvka je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále SDH), za její činnost 
odpovídá velitel jednotky Lubomír Adámek, který plní tyto úkoly:

1. Odpovídá za připravenost a činnost jednotky SDH
2. Zajišťuje a provádí odbornou přípravu jednotky SDH
3. Řídí činnost jednotky při výcviku a zásahu



Je oprávněn:

1. Nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky aby se z místa 
zásahu vzdálily osoby, jejichž činnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným 
omezením k úspěšnému provedení zásahu

2. Vyzvat fyzickou osobu u níž je podezření že porušila předpisy o PO, aby prokázala 
svou totožnost

3. Nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného 
vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán státního dozoru.

Za požární ochranu obce odpovídá: starostka obce Naděžda Geržová. 

Za organizaci požární ochrany v obci odpovídá: místostarosta Radomír Novosád, pověřený 
plněním úkolů na úseku požární ochrany a organizací preventivně výchovné činnosti, zejména 
ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3
Organizace požární ochrany a podmínky požární bezpečnosti při 

činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se 
zřetelem na místní situaci

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Mikulůvka, 
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývyjící z předpisů o požární 
ochraně.

K zajištění požární ochrany obec:

1. Zřizuje jednotku požární ochrany k hašení požárů, provádění záchranných prací při 
mimořádných  událostech  a  živelných  pohromách  a  která  plní  další  úkoly  podle 
zváštního předpisu (1)

2. Pro oblast požární ochrany vydává příslušné obecně závazné vyhlášky  
3. Jmenuje velitele požární ochrany
4. Zřizuje na svém území zdroje požární vody a ohlašovny požárů
5. Projednává stav požární ochrany v obci minimálně dvakrát ročně a vždy po závažných 

událostech majicích vztah k požární ochraně
      
       Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

1. Provést  začlenění  provozované  činnosti  do  jedné  ze  tří  kategorií  (bez  zvýšeného 
požárního nebezpečí, se zvýšeným  a s vysokým požárním nebezpečím). Vymezení 
činností a objektů se zvýšeným a  vysokým nebezpečím je řešeno zákonem o PO. 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby , které se podle své provozované činnosti 
začlení do kategorií se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny 
dodržovat  kromě  níže  uvedených  povinností  také  povinnosti  uvedené  v  §  6  a  6a 
zákona o PO

2. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností

3. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborné způsobilé osoby, technika PO nebo 
prentisty PO dodržování předpisů o PO a neprodleně odtraňovat zjištěné závady



4. obstarávat a zabezpečovat v dostatečném množství a druzích požární techniku, věcné 
prostředky PO  a  požárně bezpečnostní  zařízení  se  zřetelem na  požární  nebezpečí 
provozované činnosti a udržovat je provozuschopném stavu

5. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný 
přístup  k  nouzovým  východům  ,  k  rozvodným  zařízením  elektrické  energie  a  k 
uzávěrům  vody  a  plynu  v  objektech  které  vlastní  nebo  užívají..  Udržovat  volné 
přístupy k prostředkům PO a k ručně ovládaným požárně bezpečnostním zařízením

Při  pořádaní  akcí  je  nutno  respektovat  Nařízení  Zlínského kraje  č.  6/2002 ze  dne 
7.10.2002, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob.

Obdobně platí Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002 ze dne 7.10.2002, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Podmínky  k  zabezpečení  požární  ochrany  v  budovách  zvláštního  významu  jsou 
stanoveny Nařízením Zlínského kraje č. 6/2002 ze dne 7.10.2002.

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Valašské Meziříčí, 95068111 (tísňové 
telefonní číslo 150, příp. 112). 

    Jednotka sboru  dobrovolných hasičů obce  se  svolává  sirénou umístěnou  na požární 
zbrojnici (sirénu lze spustit ručně od vchodu do požární zbrojnice) nebo sirénou umístěnou 
na budově OÚ (sirénu  spouští dálkově operační středisko HZS) 

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

vybavení

a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou 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.

b) Členové  jednotky  se  při  vyhlášení  požárního  poplachu  co  nejrychleji  dostaví  do 
požární zbrojnice v Mikulůvce. 

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) přirozený 
1.    potok – čerpací stanoviště proti škole
2.   rybník – čerpací stanoviště na autobusové točně

b) umělé 
1. hydrantová síť – rozmístění podle přiložené mapky

c) víceúčelové
1. koupaliště – bazén, obsah 600 m2

(2) 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  příjezdové  komunikace,  který  v  jednom  vyhotovení  předává  jednotce 
požární ochrany, uvedené uvedené v čl. 5 a jednotce HZS kraje, územní odbor Zlínský kraj.

(3) Vlastník nebo uživatel 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,  trvalou 
použitelnost zdroje. 

(4) Vlastník pozemku 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. 
1) §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

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

označení

     Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach 
v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů 
musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky 
tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru. 
Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních 
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste 
požár"
Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.



Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 
dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) 

2.  V případě poruchy technických zařízení  pro vyhlášení  požárního poplachu se požární 
poplach  v  obci  vyhlašuje  veřejným  rozhlasem  (obsluhu  zajišťuje  p.  Vaňková  a  p. 
Geržová), případně megafonem. 

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z 

požárního poplachového plánu Zlímského kraje
je uveden v příloze č. 3

     Jednotky jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru dle poplachového 
plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím územně příslušného operačního 
střediska HZS.

                                                                     Čl. 10

 Spojení na důležité orgány
                                                                                             
Okresní ohlašovna požáru.................................................150

Zdravotní záchranná služba..............................................155

Policie ČR ….......................................................................158

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje–operační řízení Zlín 950 670 222
HZS Valašské Meziříčí …..................................................950 681 111
HZS Vsetín ….....................................................................950 683 111
HZS Zlín ….........................................................................950 670 111

Vždy je možné volat tísňové číslo …................................112

Pohotovostní služba:

El.energie …........................................................................840 850 860 
Plyn ….............................................................................................1239
Voda …................................................................................571 484 041



Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Údaje v Požárním řádu obce se aktualizují vždy k 31. 1. každého roku nebo při 
změnách v průběhu roku.

2. Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
ve znění  pozdějších předpisů  a dalších navazujících předpisů.

3. Touto vyhláškou se ruší OZV č.3/2006.

Čl. 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 30. 10. 2008

Datum schválení: 29. 10. 2008.

Naděžda Geržová                         Radomír Novosád
starostka obce místostarosta  obce

Přílohy: 4x  

č.1 – Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO JSDH 
obce Mikulůvka

č.2 – Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár v obci Mikulůvka

č.3 -  Seznam sil a prostředků JPO dle požárního a poplachového řádu kraje

č.4 – plánek umístění hydrantů v obci Mikulůvka



Příloha č.1:
 

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Mikulůvka

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů
Minimální počet členů v 

pohotovosti
Mikulůvka JPO V

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
DA 8 - L 1 Z: A31 1
Elektrické  čerpadlo 1
Motorová pila Husqvarna 365 SP 1



Příloha č.2

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci 
Mikulůvka:

                                                                     telefon 
dosažitelnost
                                                pevná linka                   mobilní

1. Šmatláň Rostislav      571 453 045           776 037 483
     2.  Hruška Pavel                                             731 483 540 
     3.  Obecní úřad               571 453 160, 140    604 293 066 Geržová, Vaňková
     4.  Marek Bohuslav ml.  571 453 076
     5.  Janušová Zdenka       571 453 200           732 144 765
     6.  Pohostinství „U Škrabánků“                   725 684 402

     Ohlašovny požáru musí být viditelně označeny značkou Ohlašovna požáru a vybaveny 
dokumentací podle které plní určené úkoly. Ohlašovny musí být umístěny tak, aby pokryly 
celé území obce a byly dosažitelné do 15. minut chůze v kterékoliv její části. Funkce 
ohlašoven požáru se prověřuje min. 1 x ročně formou vyhlášení cvičného poplachu.

     Obec zřizuje další místa pro hlášení požárů:

Telefonní budka na karty – bezplatné volání tísňového čísla 150. 
Místa  pro ohlášení požáru musí být viditelně označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo 
číslem 150. 

 
      



Příloha č. 3

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

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

stupeň pož. 
poplachu

jednotka PO jednotka PO jednotka PO jednotka PO

I. JSDH 
Mikulůvka

HZS Valašské Meziříčí

II.

II.

III.

III.

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……      skutečny 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.... minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd

                                     minimálně 1+3 



Příloha č. 4

Plán umístění hydrantů v obci Mikulůvka. (zvětšení přes lupu v horní liště)

nebo  

http://www.mikuluvka.cz/hydranty/hydranty1_spojene.JPG


Kontrola a aktualizace Požárního řádu:

24. 1. 2010 Novosád R.
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