
Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 4/2010 

Požární řád města Slavkov u Brna 
 
 
 Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 22. 12. 2010 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. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 
 Požární řád města Slavkov u Brna upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve 
městě 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) Za zabezpečení požární ochrany (PO) v rozsahu působnosti města odpovídá město Slavkov u 
Brna, které plní v samostatné působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.  
  
 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města 
podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami PO:  
  
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, PS Slavkov u Brna JPO I  
  
b) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, PS Bučovice JPO I  
  
c) jednotka SDH města Slavkov u Brna JPO III/1  
  
 3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město:  
  
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně a vždy po 
závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,  
  
b) pověřuje kontrolou dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném 
rozsahu (funkce, odborná způsobilost).  
  

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnosti v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru se zřetelem na místní situaci  
 
 1) Za činnosti při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:  
  
a) všechny společenské a jiné pro veřejnost určené akce v areálu zámku a zámecké zahrady včetně 
ohňostroje,  
  
b) pořádání ostatních společenských, kulturních a sportovních akcí spojených např. s rozděláváním ohňů 
na veřejném prostranství, či na pozemcích v majetku města, pořádání ohňostrojů, pořádání akcí s velkým 
počtem osob atd. -tj. provozování činností se zvýšeným, resp. s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu 
§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. při kterých jsou používány nebezpečné 
látky a přípravky, které jsou kvalifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé - viz. 
§ 4 odst. 2 písm. a) zákona o PO, popř. při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v 
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bezprostřední přítomnosti hořlavých látek - viz § 4 odst. 2 písm. f) zákona o PO apod.). Požární 
bezpečnost při těchto činnostech provozovaných v katastru města je zabezpečena požárními hlídkami 
vytvořenými z řad pořadatelů.  
  
 2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:  
  
a) doba extrémního sucha, která bude vyhlášena způsobem v místě obvyklým (např. městským rozhlasem, 
vyhláškou na úřední desce městského úřadu apod.). Požární bezpečnost bude v tomto období 
zabezpečena dodržováním zákazu rozdělávání, resp. manipulace s otevřeným ohněm, či jinými zdroji 
zapálení, popř. i kouření, zejména ve volné přírodě a ve stanoveném rozsahu i na veřejných 
prostranstvích, v zahradách apod. V tomto období může být požární bezpečnost zajištěna i zřízenými 
požárními hlídkami,  
  
b) topné období, které trvá od 1. září do 31. května běžného roku. Požární bezpečnost bude v tomto 
období zabezpečena kontrolou dodržování ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdější předpisů 
a platných českých norem, zejména ČSN 06 1008, ČSN řady 73 42 a ČSN souvisejících, vykonávaných v 
centrálních kotelnách a v případě potřeby i v nebytových prostorech rodinných, resp. bytových domů.  
  
 3) Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 
považují tyto objekty, které jsou v majetku města Slavkov u Brna:  
  
a) Dům s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,  
  
b) zámek, Palackého nám. 1, Slavkov u Brna,  
  
c) Společenský dům, Palackého nám. 126, Slavkov u Brna,  
  
d) kino Jas, Palackého nám. 75, Slavkov u Brna  
  
e) Panský dům, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna,  
  
f) poliklinika, Malinovského nám. 288, Slavkov u Brna,  
  
g) Technické služby města Slavkov u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna,  
  
h) Základní škola, Komenského 495, Slavkov u Brna,  
  
ch) Základní škola, Tyršova 977, Slavkov u Brna.  
  

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci  

 
 1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je 
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.  
  
 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena JPO uvedenými v čl. 2.  
  

Čl. 5 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci a jejich vybavení  

 
 Město zřizuje JSDH obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav, vybavení požární 
technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH jsou uvedeny v příloze č. 1., která je nedílnou 
součástí požárního řádu města.  
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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. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou 
kapacitou a vybavením umožnit účinný požární zásah.  
 
a) přirozené  
  
1. rybník  
  
2. řeka Litava  
  
3. Prostředníček  
  
b) umělé  
  
1. požární nádrž na Malinovském nám. - v současné době není funkční  
  
2. hydrantová síť ve městě  
  
3. městské koupaliště  
  
2) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města 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 čl. 5 a jednotce 
HZS Jihomoravského kraje územní odbor Vyškov.  
 
3) 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.  
 
4) 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. 7 
Seznam ohlašoven požárů, podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti a jejich označení  

 
 1) Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou, vybavené potřebnými komunikačními 
prostředky, určené k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení 
požárního poplachu. Činnost ohlašovny požáru se řídí řádem ohlašovny požáru, který je uložen na 
ohlašovně. Obsluha ohlašovny musí být s tímto řádem dostatečně seznámena a proškolena pro výkon této 
činnosti obsluhy ohlašovny požáru.  
  
 2) Ohlašovny požáru nebo místa odkud lze hlásit požár musí být zřetelně označeny tabulkou „ 
Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „ Zde hlaste požár“ nebo symbolem 
telefonního čísla 150.  
  
 3) Ohlašovna požárů:  
  
PS HZS Slavkov u Brna, Malinovského 986 tel. 950 643 100  
  
 4) Místa odkud lze hlásit požár:  
  
- veřejné telefonní stanice  



  
- telefonní automaty  
  
- pevné telefonní linky  
  
- mobilní telefony  
(PRO VŠECHNY UVEDENÉ MOŽNOSTI PLATÍ PRO OHLÁŠENÍ POŽÁRU ČÍSLA 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 a 150)  
  

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu  

 
 Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasičů se provádí:  
  
a) sirénami  
-služební místnost na PS HZS Slavkov u Brna  
-vstupní hala Městského úřadu Slavkov u Brna  
-krajské operační a informační středisko HZS JmK  
Signálem „ POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 
minuty  
25 vteřin zapnuto  
10 vteřin přerušení  
25 vteřin zapnuto  
  
b) mobilními telefony  
  

Čl. 9 
  

 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
je uveden v příloze č. 2  
  

Čl. 10 
  

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  
 
 Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 25. 6. 1997, Požární řád města Slavkov u Brna.  
 
 
 
 
 

Ing. Ivan Charvát v.r.  
starosta 

 
Ing. Jiří Doležel v.r.  

místostarosta 
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Příl.1 
JSDH V OBCI A JEJICH VYBAVENÍ  

 
 
 
Dislokace JPO              Kategorie JPO   Počet členů     Minimální počet v pohotovosti  
Malinovského 986 Slavkov   JPO III/1       12                              4  
 
Požární technika a věcné prostředky PO    Počet  
CAS 25 Š 706                          1  
CAS 24 MAN                                1  
DA Ford Tranzit                             1 
  
 

Příl.2 
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO 

POPLACHOVÉHO PLÁNU  
 
1. Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle 
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává 
velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje.  
 
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce 
určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany.  
 
                          Stupně poplachu  
I. stupeň         Kat. II.  stupeň           Kat.    III. stupeň     Kat.  
SDH Slavkov  III/1   SDH Rousínov    III/1  SDH Žarošice   III/1 
HZS Slavkov  I        HZS Vyškov       I      SDH Drnovice III/2 
HZS Bučovice  I         SDH Bučovice     III/1  HZS Slatina I 
SDH Křenovice  III/1   SDH Milešovice    III/1  HZS Brno-Lidická I 
                         HZS Pozořice      I      SDH Vyškov  III/2 
                          SDH Hostěrádky   III/1 


