
 

            

 

Obecně závazná vyhláška města Kadaně  
č. 4/2004, 

kterou se vydává 
 

P O Ž Á R N Í    Ř Á D    M Ě S T A 
 
 

Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1.  dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004  v souladu s 
ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, vydat tuto  obecně závaznou vyhlášku. 

 
Čl. 1 

Předmět úpravy 
 

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ”vyhláška”) upravuje organizaci a zásady zabezpečení   
     požární ochrany ve městě a obsahuje 1)

a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním  požární ochrany ve městě podmínky   
    požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku  požáru   
    se zřetelem na místní situaci, 

    b) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě, kategorii jednotky sboru   
       dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení, 
    c) přehled  o zdrojích  vody pro  hašení požárů  a podmínky jejich trvalé použitelnosti, 
    d) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů  a podmínky pro zajištění jejich trvalé   
        použitelnosti, 
    e) seznam ohlašoven požárů a dalších  míst odkud lze hlásit požár a jejich označení, 
    f) způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě. 

2. Nedílnou součást této vyhlášky tvoří seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z   
    požárního poplachového plánu okresu Chomutov. Výpis z požárního poplachového plánu   
    okresu v I. stupni  tvoří v přílohu č. 1. 
3. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení   
     požárům a při jejich zdolávání, které vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména  
     zákona o požární ochraně. 
 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob  

pověřených zabezpečováním  požární ochrany ve městě 
 

1. Město Kadaň zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů města, která provádí hašení požárů a  
    záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle    
    zvláštního právního předpisu 2)

                                                 
1) § 15 NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, 
2) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 



2.. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů a velitel zásahu jsou  oprávněni: 
a) v souvislosti se zdoláváním požáru vyzvat kohokoliv k poskytnutí osobní pomoci, poskytnutí        
     dopravních prostředků, zdroje vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání   
     požáru. Povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc se nevztahuje na osoby, které jsou   
     z této povinnosti vyňaty, 3)

b) v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky požární ochrany nařídit, aby se   
    z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným   
    omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu, 

    c) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku    
        požáru. 

3. Velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o potřebě a rozsahu opatření nutných ke zdolání požáru nebo   
    zamezení jeho šíření, nebo k provedení jiných záchranných prací, při nichž je nutné vstoupit na    
    pozemek třetí osoby.4)  
4. Vlastník  (správce,  uživatel)   nemovitosti  je  povinen umožnit  vstup  na  nemovitost  k  provedení    
    opatření  nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení  jeho šíření, popřípadě k provedení jiných  
    záchranných  prací, zejména vyklidit  nebo strpět vyklizení pozemku,  odstranit nebo  strpět odstranění   
    staveb, jejich  částí nebo  porostů.  O  potřebě  a  rozsahu  těchto  opatření rozhoduje velitel zásahu.5)

5. Pokud je vstup na pozemek třetí osoby nezbytně nutný pro účely cvičení jednotky požární ochrany,    
    které organizuje  město Kadaň, uvědomí o tom vlastníka nemovitosti nejméně 24 hodin před   
    zahájením cvičení. 
6. K zajištění požární ochrany ve městě Kadani a jeho částech je pověřenou osobou velitel JPO Kadaň.  
    Doklad o pověření osoby je součástí dokumentace požární ochrany města Kadaně. 
7. Pověřená osoba  na úseku požární ochrany provádí, zejména 

a) označování míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu   
     k požární  ochraně, včetně míst, na kterých jsou umístěny věcné prostředky požární ochrany  
     a požární bezpečnostní zařízení, 

      b) pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a podávat návrhy k odstraňování  
          zjištěných závad.  

 

Čl. 3 
Podmínky požární  bezpečnosti při činnostech, v objektech  

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
  
1. Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této vyhlášky   
    rozumí období déle trvajícího sucha. Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst   
    a okolností vyhlašuje Městský úřad Kadaň způsobem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední  
    desce a v místních sdělovacích prostředcích, případně i vyhlášením městským rozhlasem. 
2. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v souladu s příslušnými právními předpisy v územním   
    obvodu města zakázáno, zejména zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat nebo manipulovat  
    s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,   
    v lesních porostech 6) nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost.  
3. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zakázáno spalovat na volném prostranství hořlavé   
    látky a materiály, jako jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické či fyzikální  
    změně v ovzduší, nebo po spolupůsobení s jinou látkou, nepříznivě ovlivňují  ovzduší a tím ohrožují a  
    poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů,  zhoršují jejich životní prostředí, nadměrně je obtěžují  
    nebo poškozují majetek. 
. 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

 
Požární ochrana je zabezpečena nepřetržitě v každou denní a noční hodinu stálou službou  Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje – územního odboru Chomutov a jednotkou sboru  dobrovolných 
hasičů uvedenou v článku 5 této vyhlášky. 
 

                                                 
3) § 20 zákona o požární ochraně 
4) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
5) § 22 zákona o požární ochraně, 
6) § 7 zákona o požární ochraně,  



Čl. 5 
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města,  

jejich početní stav a vybavení 
 
1. K zajištění požární bezpečnosti ve městě a jeho okolí zřídilo město Kadaň jednotku sboru   
    dobrovolných hasičů města Kadaně. 
2. Velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů jmenuje a odvolává starosta města po vyjádření   
    hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 
3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena v kategorii, početním stavu a vybavení takto: 

        
Jednotka PO
  

kategorie
  

početní stav vybavení 

     
    Kadaň 

 
   JPO II/1    

 
velitel JPO + 12 členů 

CAS 25 k L101, CAS 8 AVIA A31 T  
CAS 25 Š  706 RTHP, 2x PS 12 
 DVS Avia 30 

 
Čl. 6 

Přehled  o zdrojích vody pro hašení požárů   
a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

  
1.  Zdroje vody pro účely požární ochrany jsou :  
   

Kadaň - hydrantový rozvod vodovodní sítě  
- řeka Ohře   

 Zásada - řeka Ohře 
 Prunéřov - potok 
Kadaňská jeseň - vodní nádrž v parku 
Pokutice - řeka Ohře 
Úhošťany - vodní nádrž 

 
2. Vlastníci nebo správci těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat ve stavu, který umožňuje,   
    v případě potřeby, použít požární techniku a čerpat vodu pro hašení požárů, včetně dostatečné   
    dostupnosti požární techniky k těmto vodním zdrojům. Přístupové cesty ke zdrojům vody musí být  
    neustále udržovány ve stavu sjízdném pro nákladní automobily a další požární techniku. 6)  
3. Se souhlasem vlastníka se na provádění údržby a oprav zdroje vody mohou podílet občanská  
    sdružení, veřejně prospěšné organizace a další osoby působící na úseku požární ochrany. 
  

Čl. 7 
Stanovení dalších zdrojů vody pro  hašení požárů a podmínky 

 pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 
  
1. Dalšími zdroji vody pro hašení požárů na území města je  
       a) Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) a.s., se sídlem v Kadani, ul. U Splitu 1641, 
       b) Jednotka požární ochrany města Kadaně (JPO), se sídlem v Kadani, ul. Sokolovská 448. 
 

Čl. 8 
Místa pro hlášení požáru 

 
1. V katastru města Kadaně je možné hlásit požár na ohlašovny požáru, které jsou označeny tabulkou   
    "Ohlašovna  požárů", nebo na další místa pro hlášení požárů označené tabulkou  "Zde hlaste  požár",   
     symbolem telefonního  čísla 150, nebo z telefonních automatů. 
2.  Ohlašovny požárů: 

Nemocnice s poliklinikou Kadaň Golovinova 1559 31 51 11 
Městská policie Kadaň Chomutovská 1254 156 
Policie České republiky Kadaň Klášterecká 1483 158 

 
3. Místa označená „Ohlašovna požárů“  jsou vybavena řádem ohlašovny požárů a tímto Požárním řádem  



    města Kadaně. Řád ohlašovny požáru je uveden v příloze č.2 této vyhlášky 
 

Čl. 9 
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě 

1. Požární poplach je ve městě a jednotce sboru dobrovolných hasičů města vyhlašován 
   a) požární sirénou,  
   b) telefonicky.  

2. K ověření požárního řádu města, zejména akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města,   
    věcných prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro   
    vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru, se vyhlašuje  
     nejméně jednou ročně prověřovací cvičení. 
  

Čl. 10 
Sankce 

Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek 7), nepůjde-li o jiný správní delikt 8) nebo o 
trestný čin 9).   

Čl. 11 
Zrušující ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 27.6.2002  . 
 

Čl. 12 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tj dne: 

.......................................10)

 
 
  
  
 
  
…………………………........                                    ………………………………. 
         Olga Zörklerová                   PaedDr. Jiří Kulhánek 
         místostarostka                                                                     starosta  města                                  
           
  
  
 
 
 
 
 
Vyhlášeno dne …………………    Sejmuto dne …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7) § 78 zákona o požární ochraně 
8) § 58 zákona o obcích 
9) § 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
10) § 12 odst. 2 zákona o obcích  



 
Příloha č.1 

 
Výpis z Nařízení Okresního úřadu Chomutov č. 64/2002 
 
Požární poplachový plán města Kadaně 
Platí pro obce: Kadaň, Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Pokutice, Nová Víska, Prunéřov, Tušimice, 
Úhošťany,  

          Zásada u Rašovic 
 
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci (místní části) následující 
požární jednotky 
 
1. stupeň SDH Kadaň HZS PS Klášterec HZSP EPR 
 
Požární jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy na stanici HZS) povolávány prostřednictvím 
operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na vyžádání velitele zásahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.2 

Řád ohlašovny požáru 
 

Ohlašovna: …………………………………………………………………………………… 
 
1. Úkoly ohlašovny požáru: 
    Přebírá zprávu o požáru, mimořádné události či živelné pohromy a zjišťuje 

- o jakou událost se jedná   (požár, havárie vozidla apod.), 
- kde k události došlo   (místo a adresa případu), 
- jaký má událost rozsah   (hoří v bytě, střecha, vozidlo apod.), 
- co je ohroženo    (lidské životy, voda, ovzduší), 
- kdo a odkud událost hlásil  (jméno a příjmení, adresa, telefon). 

 
2. Vyhlašuje požární poplach místní jednotce požární ochrany 
 - s i r é n o u (25 – 10 - 25 sekund  /  zap – vyp – zap)  

tlačítko je umístěno na požární stanici, Sokolovská 448, Kadaň 
 - t e l e f o n e m   na telefonní číslo 474 343 104 
  
 
3. Oznamuje nahlášenou událost okresní ohlašovně požáru na telefon č. 150 a řídí se jejími pokyny. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
   Okresní ohlašovna požáru ………………………... 150 
   Policie ČR Kadaň ................................................. 158 
   Záchranná zdravotní služba Kadaň....................... 155 
   Městská policie Kadaň .......................................... 156 
   PS Klášterec n/O .................................................. 474 376 573 
   SDH města Kadaně .............................................. 474 343 104 
   Městská policie Kadaň .......................................... 474 333 590 
   Policie ČR Kadaň .................................................. 474 334 533 
   HZSP EPRU …………………………………………. 474 303 103 
   Záchranná zdravotní služba Kadaň ...................... 474 333 900 
 
Pohotovostní služby: 
   Energetické závody ..............………………..    800 900 666 
   Vodárny ....................................................... 840 111 118 
   Plynárny ...................………………...........… 1239 

      
 
Součástí Řádu ohlašovny požáru je výpis z poplachového plánu okresu (příloha č.1). 


