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OBEC HOLOUBKOV 
 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2012 
 

kterou se vydává Požární řád obce 
 
 
Zastupitelstvo obce Holoubkov se na svém zasedání dne 25.6.2012 usnesením č. 12/06/2012 – 
5.2 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů 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: 
 

Požární řád obce 
 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád obce Holoubkov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 

ochrany v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

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

 
(1) Za požární ochranu (dále jen „PO“) obce odpovídá Obecní úřad Holoubkov. 
 
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

obce (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární 

ochrany: 
 

a) jednotka HZS Plzeňského kraje kategorie JPO I se sídlem v Rokycanech 
 
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mýto kategorie JPO III se sídlem v Mýtě 
 

(3) K zabezpečení úkolů a kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o PO 
ve stanoveném rozsahu pověřuje obec velitele JSDHO, který je odborně způsobilý pro výkon 

této funkce. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou vedeny v dokumentaci obce. 
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Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, 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 
považují: 
 
a) společenské a kulturní akce (např. různé typy představení, bály, plesy, taneční zábavy, 

hudební produkce, oslavy, výstavy apod.), které probíhají ve stavebně uzavřených prostorách 

nebo na oplocených či stavebně ohraničených prostranstvích, kterých se zúčastní nejméně 10 

osob, nebo kdy na jednu osobu (včetně pořadatelů a účinkujících) připadá půdorysná plocha 

menší než 4 m2, 
 
b) společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce (např. oslavy s ohňostroji, pálení 

čarodějnic, trhy, mítinky, církevní kázání, sportovní utkání apod.), které se konají na volných 

nebo stavebně ohraničených prostranstvích, kterých se zúčastní nejméně 50 osob. 
 
Požární bezpečnost u těchto akcí je zajištěna pořadatelem nebo pořadatelskou službou. 

V případě, že se těchto akcí zúčastní více než 200 osob, je pořadatel akce pro zajištění PO 

povinen zřídit požární hlídku, jejíž složení nahlásí na obecní úřad. Stanovení podmínek 

požární bezpečnosti zajišťuje pořadatel takové akce prostřednictvím osoby odborně způsobilé, 

předkládá je ke schválení HZS PK, územnímu odboru Rokycany a na obecní úřad před 

zahájením akce. 
 
 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
 
a) období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, 
b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních 

porostů, 
c) spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, 

listí, dřevo apod.), 
d) období déletrvajícího sucha, 
e) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se splněním podmínek 

podle nařízení PK č. 4/2011 ze dne 11.5.2011, 
f) časový úsek od zahájení ohňostrojových prací, jejich průběh a následujících 8 hodin po 

jejich ukončení. 
 
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným požárním 

nebezpečím. 
 
Podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z nařízení 
Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11.5.2011. Podmínky upřesňují způsob ochrany lesů, jakož 

i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení na nich stojících nebo 

stojících na ostatních plochách před požáry a upravuje podmínky pro zajištění PO při 

rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci klestu, popřípadě potěžebních zbytků 

v lesích včetně likvidace zbytkových zemědělských plodin nebo jiných hořlavých látek 

pálením. 
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(3) Organizační a technická opatření 
a) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti vzniku a 
šíření požáru. Do rozsahu jmenovaných opatření musí být mimo jiné zahrnuty i podmínky 

uvedené v nařízení PK č. 4/2011 ze dne 11.5.2011. 
 
b) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v rozsahu stanovém 

nařízením PK č. 4/2011 ze dne 11.5.2011 nahlásit minimálně 3 dny před zahájením na 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany. 
 
c) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření 
1
, tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany

2. 
 
 
(4) Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě 
Krajský úřad může z důvodů dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného 

větru nebo z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné 

přírodě na území celého kraje nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. 

Pokud tak krajský úřad rozhodne vydáním příslušného nařízená platného pro území obce, 
zabezpečí obec zveřejnění nařízení kraje stanovenou formou. 
 
(5) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na území obce 
Právnické a podnikající fyzické osoby podnikající na území obce jsou povinny při svých 
činnostech plnit zásady PO vyplývající z právních předpisů o PO, zejména dodržovat 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Dále jsou povinny dodržovat 

ustanovení ostatních souvisejících předpisů. 
 
(6) Povinnosti fyzických osob na území obce 
Fyzické osoby na území obce jsou povinny plnit a dodržovat zásady PO, které pro ně 
vyplývají z právních předpisů o PO, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Dále jsou povinny dodržovat ustanovení ostatních souvisejících předpisů. 
 
 
 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, uvedených 

v čl. 7. 
 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami PO, uvedenými v čl. 2. 
 
 

                                                 
1 § 15 odst. 5 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
2 § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 



4 
 

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

 
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a 

vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou uvedeny 
v příloze č. 1. 
 

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do 

požární zbrojnice na adrese Holoubkov č.p. 17, anebo 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 požárů a další zdroje požární 

vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 
 
a) přirozené 
   1. Holoubkovský rybník, 
   2. Hamerský rybník, 
   3. Holoubkovský potok. 
 
b) umělé 
   1. hydranty na vodovodní síti obce – 6 ks dle přílohy č. 3. 
 

 (2) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 

a vhodného směru příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce (příloha 

č. 3), který se v jednom vyhotovení předává JSDHO a HZS PK, územní odbor Rokycany. 
 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy 

o požární ochraně
3
, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, 

zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou 
použitelnost zdroje. 
 

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

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 a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 
 

(1) V obci není z provozních důvodů zřízena trvalá ohlašovna požárů. Obec stanovuje 
jako ohlašovnu požáru: 

HZS Plzeňského kraje, krajské operační a informační středisko (KOPIS) 
telefon: 150, 112  dosažitelnost: nepřetržitě 

                                                 
3 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 



5 
 

 
(2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena 

tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”: 
 

a) budova Obecního úřadu Holoubkov, Holoubkov č.p. 48  telefon: 371 751 130 
b) budova Hasičské zbrojnice, Holoubkov č.p. 17   tlačítkem sirény 

 
 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí houkáním sirén, které jsou 

umístěny: 
 

a) na budově Hasičské zbrojnice, Holoubkov č.p. 17, evid. č.: 10028, 
b) v areálu společnosti DCK Holoubkov Bohemia, Holoubkov č.p. 336, evid. č.: 10029. 
 

(2) V případě poruchy či nefunkčnosti sirén se požární poplach v obci vyhlašuje 

bezdrátovým obecním rozhlasem, telefonicky či poslem. 
 
 

Čl. 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 

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

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1999, Požární 

řád ze dne 8.11.1999. 
 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 
 
 
 ………………………… ………………………… 
 Miroslav Vild Ing. Lukáš Fišer 
 místostarosta starosta 
 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce 
č. 12/06/2012 – 5.2 ze dne 25.6.2012 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.6.2012 
Sejmuto z úřední desky dne: 12.7.2012 
Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 



 

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2012 
 
 
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Holoubkov 
 
 
 
Dislokace JPO 
 
 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů 
v pohotovosti 

Holoubkov III/1 12 1+3 
 
 
 
 
Požární technika a věcné prostředky PO 
 
 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet 
CAS32 TATRA T815, RZ: 3P8 7425 1 
NA OPEL CAMPO CREW CAB, RZ: 1P2 6707 1 
VW TRANSPORTER, RZ: PMT 09-08 1 
CAS24 Škoda 706 RTHP, RZ: RO 09-05 1 
DA 8-AVIA, RZ: RO 35-25 1 
Přenosná motorová stříkačka PPS 12 1 
Motorové kalové čerpadlo HONDA WT 30X 1 
Přenosné plovoucí čerpadlo PH-1200-GSV 1 
Motorová pila STIHL MS 180 2 
Elektrocentrála GEKO 4400 1 
Dýchací přístroj SATURN S7 5 
Láhev ocelová 7 litrů 5 
Maska CM – 5 2 
Maska SCOTT SARI NR 3 
Zásahový kabát – Fireman 4 
Mobilní telefon, č. 724 186 832 (velitel JSDHO) 1 



 

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2012 
 
 
 

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

 
 
 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 

ohlašovny požárů obce a další místa, odkud lze hlásit požár. 
 
 

(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: 
 
 

stupeň požárního 

poplachu první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO 

I. SDH Holoubkov HZS Rokycany SDH Mýto 
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Legenda:

-,~ příjezdové komunikace k Holoubkovskému
a Hamerskému rybníku z hlavní silnice 1I/605

tok Holoubkovského potokaN4
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Seznam požárních hydrantů:
I. u č.p. 226 - Maxa (nové sídliště)
2. u č.p. 177 - bytovka (staré sídliště)
3. parkoviště u "Jednoty"
4. u č.p. 320-1 - Denisov (stavební obvod Chejlavy)
5. před hasičskou zbrojnicí
6. areál firmy OLBRICH (u úpravny vody) - nadzemní




