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OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 

285 76 CHOTUSICE 

IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 

tel.: 327 399 223, 739 435 041,   www.chotusice.cz,    e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává Požární řád obce 

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 31.3.2016 usnesením č. 29/2016 

usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. Pís. 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 zabezpečení požární ochrany v obci 

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

mimořádnými událostmi na území obce Chotusice (dále jen „obce“) 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 obce v samostatné působnosti 

pověřila osobu jmenovanou starostkou obce, která vykonává monitoring úrovně 

požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostce minimálně jedenkrát 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 

jedenkrát za šest měsíců, vždy po závažné mimořádné události mající vztah 

k požární ochraně v obci, 

b) Starostka – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární 

ochrany obce, a to minimálně jedenkrát za rok. 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
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1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních 

podmínek považuje: 

a) Konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných 

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

nevtahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně s otevřeným 

ohněm ani v právním předpisu kraje1 či obce2 vydanému k zabezpečení 

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel 

akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím 

započetím na Obecním úřadu Chotusice a na operačním středisku Hasičského 

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

fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3,  

b) 30. Dubna – (tzv. „pálení čarodějnic“), zvýšené riziko při pálení ohňů, požární 

bezpečnost je zajištěna zřízením preventivní požární hlídky, 

c) 31. prosince a 1. ledna – tzv. „novoroční oslavy“, zvýšené riziko při používání 

zábavné pyrotechniky, požární bezpečnost zajišťuje každá osoba (fyzická, 

podnikající či právnická), která tuto pyrotechniku používá, 

2. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje: 

a) Dvouplášťová nádrž na skladování a výdej nafty FDC 2800 (objem nádrže je 

2800 litrů) umístěná v obecní kůlně na pozemku č. st. 421, k.ú. Chotusice 

b) Regulační plynová stanice, na pozemku č. st. 461 

3. V okruhu 15 m od výše uvedeného objektu je zakázáno kouřit a manipulovat 

s otevřeným ohněm. 

 

Čl. 4 

Způsob nadměrného zabezpečení požární ochrany v obci 

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

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7. 

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

mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 

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

 

 

 

 

_____________________ 

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

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

3
 § 13 zákona o požární ochraně 
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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 Chotusice 264 nebo na jiné místo, stanovené 

velitelem JSDH. 

 

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. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením5. Zdroje vody na území 

obce Chotusice jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. 

3. Obce nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů. 

 

Čl. 7 

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

označení 

1. Obec Chotusice zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena 

tabulkou „Ohlašovna požárů“ a to budovu obecního úřadu na adrese Chotusice 61, 

tel.: +420 327 399 223. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

1. Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 

dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. tón) nebo 

2. Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje hlas 

trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a 

nezaměnitelný s jinými signály) 

3. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 

poplach v obci vyhlašuje za využití dopravního prostředku vybaveného 

audiotechnikou. 

______________________ 

4 § 7 odst. 1. zákona o požární ochraně 

5 nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010 
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Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

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

plánu Středočeského kraje6 je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 

Čl. 10 

Zrušující ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008. 

 

Čl. 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2016. 

 

 

 

 

Milan Linhart      Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

místostarosta obce     starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.4.2016 

Sejmuto: 25.4.2016 

 

 

_______________________ 

6 nařízení Středočeského kraje č. 4/2015 ze dne 16. Března 2015 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

Obec Chotusice 
podle § 68 odst.1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

PO“ ) 

 

 

 

j m e n u j e 
 

 

 

dnem : 2.2.2016 

 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
 

 

Obce Chotusice 
 

 

v tomto složení: 

   velitel:   Milan Linhart  23.1.1967 775 980 405 

                            velitel družstva:  Lubomír Žilka  5.6.1970 604 813 149 

velitel družstva:  Stanislav Hejhal 13.8.1977 608 133 413 

   strojník:  Pavel Bureš  5.2.1976 736 514 526 

strojník:  Petr Hodboď  6.5.1970 606 322 768 

strojník:  Josef Krupička  14.4.1960 723 532 655 

hasič:   Vladimír Kubelka 20.11.1972 604 964 451 

hasič:   Petr Kubelka  8.8.1974 732 422 120 

hasič   Linhart Petr  13.7.1995 720 694 451 

hasič   Lukáš Radla  8.3.1990 736 220 847 

hasič   Václav Hrabaň  26.9.1959 605 547 991 

 

 

 

 

V Chotusicích  dne 2.2.2016 

 

 

 
………………………………………………. 

Bc. Ludmila Zimová Lehetová, starostka Obce Chotusice 
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OBEC CHOTUSICE

název jednotky JSDHO Chotusice evidenčí č. 215 144

územní odbor Kutná Hora stanice

kategorie JPO V. 5 zřizovatel Obec Chotusice

plán ploš.pokr.

početní stavy proškoleno

velitel jednotky 27.3.2013

velitel družstva 27.3.2013

velitel družstva 25.4.2015

počet strojníků 2013/2014/2015

počet hasičů x

Je jednotka nebo obec vybavena protipovodňovými pytli ?  Ano/ne/počet ANO/200 ks

typ techniky AS 16 rok výroby 1979

název IFA W - 50 L SPZ KH 36 - 46

typ techniky PS 12 rok výroby 1988

název SPZ

typ techniky nákladní automobil - sklápěcí rok výroby 1990

název LIAZ 150.261 SPZ KH 66 - 51

typ techniky přenosné plovoucí čerpadlo rok výroby 2013

název PH - CYKLON 1 SPZ

typ techniky kalové čerpadlo rok výroby 2013

název PH PROGRESS 1400 SPZ

typ techniky motorová pila rok výroby 2013

název HUSQUARNA 55 RANCHER SPZ

typ techniky rok výroby

název SPZ

velitel jednotky Linhart Milan nar*+tel+mail
23.1.1967

775 980 405, l.m.baza@seznam.cz 

velitel družstva Žilka Lubomír nar*+tel+mail
5.6.1970

604 813 149

velitel družstva Stanislav Hejhal nar*+tel+mail
13.8.1977

 608 133 413

velitel družstva nar*+tel+mail

velitel družstva nar*+tel+mail

strojník Bureš Pavel nar*+tel+mail
5.2.1976

736 514 526, pavel.bures@paramo.cz

strojník Hodboď Petr nar*+tel+mail
6.5.1970

606 322 768

strojník Krupička Josef nar*+tel+mail
14.4.1960

723 532 655

strojník nar*+tel+mail

strojník nar*+tel+mail

hasič Kubelka Vladimír, ml. nar*+tel+mail
20.11.1972

604 964 883

hasič Linhart Petr nar*+tel+mail
13.7.1995

720 694 451

hasič Kubelka Petr nar*+tel+mail
8.8.1974

732 422 120

hasič Radla Lukáš nar*+tel+mail
8.3.1990

736 220 847

hasič Václav Hrabaň nar*+tel+mail
26.9.1959

605 547 991

hasič nar*+tel+mail

hasič nar*+tel+mail

RAZÍTKO

PODPIS

V Chotusicích 2.2.2016

3

5

* vyplnit den-měsíc-rok (NE POUZE ROK)

PRO IKIS

skutečný stav

Linhart Milan

Žilka Lubomír

Stanoslav Hejhal

 



8 

 

Příloha č. 3 

1. Hasičská vodní nádrž 

 

2. tok Brslenka 

 

3. vodovodní řad obce – hydrantová síť 


