
Obec Makov 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 

 

Požární řád obce 
 

Zastupitelstvo obce Makov se na svém zasedání dne 30. září 2011 usnesením č. 7/10/2011 

usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 

poţární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. l 

Úvodní ustanovení 
 

Poţární řád obce Makov upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany v obci. 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě 

 
Za poţární ochranu obce odpovídá starosta obce.  

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 

Při pořádaní akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku obce Makov č. 1/2008, 

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 

větší počet osob. 

 Obdobně platí nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení poţární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku poţárů. 

 

Čl. 4  

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
 
a) Nepřetrţitou sluţbu zajišťuje poţární stanice HZS JmK Kunštát (tísňové telefonní číslo 150, příp. 

112).  
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na radnici města 

Olešnice a budově Základní školy Olešnice (Sirénu lze spustit dálkově operačním střediskem 

HZS JmK nebo ručně od vchodu na radnici.) 

 

Čl. 5 

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

 

Pro obec zajišťuje na základě smlouvy o zajištění poţární ochrany podle zákona č. 

133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jednotka SDH města 

Olešnice. Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky 

 



a) poţární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města jsou uvedeny v příloze 

č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí poţárního řádu obce. 

 

b) Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví do 

poţární zbrojnice Trţní 400 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 

 

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 poţárů a další zdroje poţární 

vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah 

 

 umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, 

apod.) 

1. Hydrantová síť obce Makov 

2. Poţární nádrţe v k.ú. obce Makov 

 

 

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek obce s 

vyznačením zdrojů vody pro hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a 

vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává 

jednotkám poţární ochrany, uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje územní 

odbor Blansko 

 

3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o 

poţární ochraně, umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, 

zejména udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku, trvalou 

pouţitelnost zdroje. 

 

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 

zajistit volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto 

povinnost na další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči 

pozemku nebo komunikaci sám. 

 

Čl. 7  

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

 
Úlohou ohlašoven poţárů je přijímat hlášení o vzniku poţáru, vyhlásit poţární poplach v obci 

a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny poţáru. Ohlašovna poţárů musí být 

viditelně označena tabulkou „Ohlašovna poţárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby 

mohla přijímat hlášení o vzniku poţáru a řídit se řádem ohlašovny poţáru.  

Jako další místa pro hlášení poţárů slouţí síť veřejných telefonních stanic (telefonních 

budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste 

poţár" 
Seznam ohlašoven poţárů je přílohou č. 2 tohoto poţárního řádu. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 



Vyhlášení poţárního poplachu v obci/městě se provádí: 

 

a) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po 

dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo 

 

b) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje 

hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a 

nezaměnitelný s jinými signály). 

 

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární 

poplach v městě vyhlašuje výstraţným zvukovým zařízením z poţárních vozidel JPO. 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 

poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 3 
 

Čl. 10 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší OZV č. 1/2008 ze dne 29.12.2008.  

 
Čl. 11 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 20. října 2011. 

 

 

V Makově 30. září 2011 

 

 

 

 

 

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

Martin Žilka         Ing. Vladislav Čípek   

starosta         místostarosta                                                     

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 2.10.2011 

 

Sňato dne: 19.10.2011 

 

 

 

 



Příloha č. 1:  

Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů města Olešnice 

 

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů 
Minimální počet členů 

v pohotovosti 

Olešnice JPO III                                         
16666666165849/ X  

Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
CAS 32 Tatra 815 1 
CAS 25 RTHP Š 706 

 

1 
DA WV Transporter 1 
PPS 12 1 
Elektrocentrála BLA - 3 1 
Plouvoucí čerpadlo AquaFast Froggy 1 
Motorová pila Husqvarna 268 1 
přetlakový ventilátor PAPIN 350 1 
Elektrocentrála Heron EGM 30 AVR 1 
 

 

Příloha č. 2 

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

a) paní Tenorová Marie, Makov 21 

         tel. č. 516 462 232 

 

b) pan Martin Ţilka, Makov 19 

         tel. č. 516 462 593 

         mob. č. 603 179 275  

 

 

 

Příloha č. 3 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje 

 

 V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v 

katastru obce/města určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky poţární 

ochrany:  
 

 

 
 

 
 

Makov PS Kunštát I PS Boskovice I SDH Bořitov III/1 

  SDH Kunštát III/1 SDH Svitávka III/1 
SDH Doubravice nad 
Svitavou III/1 

  SDH Olešnice III/1 SDH Letovice III/1 SDH Bystré (PAK) II/1 

  SDH Lysice III/1 SDH Bořitov III/1 SDH Rájec III/1 

     SDH Černá Hora III/1 SDH Sebranice V 

    SDH  Letovice III/1     


