
 
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA KADANĚ  
Č.57/2002, 

k zabezpečení úkolů požární ochrany 
pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 
Rada města Kadaně se usnesla dne 17.10.2002 v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 22 odst. 1  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon) vydat toto nařízení. 
 

Čl. 1 
Působnost 

Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu1) 
upravené tímto nařízením je závazné pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které 
provozují svoji činnost na území obce, a pro fyzické osoby na území obce. 
 

Čl. 2 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů  

Seznam osob určených do jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Kadaně je veden 
u velitele JSDH Kadaně. 
 

Čl. 3 
Plán požárních preventivních opatření  

1. Starosta města Kadaně zajistí vyjmutí osob určených do jednotky Sboru dobrovolných hasičů  
města Kadaně v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu: 

      a) z vojenské služby 
      b) z povinností v zaměstnání 
2. Vyhlášení poplachu: 
    Stav ohrožení státu se vyhlašuje hrozí-li našemu státu bezprostřední napadení, případně jiné   
    nebezpečí. 
3. Krizové řízení: 
      a) organizační struktura krizového řízení, příloha č.1 
      b) způsob svolání krizového štábu je telefonicky, případně svozem 
      c) místo svolání krizového štábu je MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1 
4. Činnosti krizového řízení: 
      a) seznámení se situací 
      b) stanovení pravidelných jednání 
                                                 
1) § 29 odst. 3 písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

 

 



      c) stanovení vyhodnocování situace 
      d) zabezpečení součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 
5. Způsob vyhlášení „Požárního poplachu“. 
    Požární poplach se vyhlašuje sirénou, houkačkou signálem „HOŘÍ“, v místě kde hrozí   
    nebezpečí rozšíření požáru. Vyhlašuje velitel zásahu. 
6. Odvolání „Požárního poplachu“:  

Provádí se místně za využití rozhlasových a vyrozumívacích prostředků v místech, kde 
nebezpečí požáru pominulo. 

 

Čl. 4 
Evakuace 

1. Evakuováni budou všichni občané ohroženi požárem a to do předem určených míst. 
    Evakuovaným osobám bude včas sděleno: 
      a) umístění evakuačních středisek 
      b) umístění dopravních prostředků pro evakuaci osob neschopných chůze. 
    V případě evakuace dětí: 
       a) kam se mají děti k evakuaci dostavit 
       b) jak mají být děti vybaveny 
       c) kam budou děti evakuovány 
 2. Pokyny pro evakuované osoby 
       a) uložit do dobře uzavíratelných nádob nebo obalů potraviny nepodléhající zkáze a pitnou 

vodu. 
       b) připravit si příruční zavazadlo nejnutnějšího prádla, el. svítilnu, potřeby osobní hygieny, 

léky,  osobní doklady, peníze. 
            

Čl. 5 
Preventivní opatření k zabránění vzniku požáru 

 1 .Preventivní opatření k zabránění vzniku požáru ve výrobních organizacích. 
       a) dodržování platných předpisů o požární ochraně 
       b) stanovení a dodržování technologických procesů výroby z hlediska vzniku požáru 
       c) včasné odstraňování všech závad 
       d) odstranění všech hořlavých látek z pracoviště a jejich soustředění na jednom místě 
           ( spolu s dostatečným množstvím hasebních prostředků )  
       e) odstranění snadno zápalných látek z půdních a sklepních prostorů 
        f) zajistit volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a hlavním vypínačům el. energie 
       g) zabezpečení volných únikových cest 
 2. Preventivní opatření k zabránění vzniku požáru v obytných budovách 
       a) dodržování platných předpisů o požární ochraně 
       b) odstranit z oken záclony a snadno zápalné předměty 
       c) odstranění snadno zápalných látek z půdních a sklepních prostorů 
       d) zajistit volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a hlavním vypínačům el. energie 
       e) zabezpečení volných únikových cest 
 3. Preventivní opatření k zabránění vzniku požáru v zemědělských budovách 
       a) dodržování platných předpisů o požární ochraně 
       b) připravit prostředky pro vyvádění hospodářských zvířat z hořících stájí 
       c) zajistit volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavním vypínačům el. energie 
 

 
 



Čl. 6 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce  Městského úřadu 
v Kadani 2). 
 
 
 
 
……………..........................                                            ……………………………. 
      Ing. Miloslav Müller                                                          Olga Zörklerová 
         starosta města                                                                   místostarostka 

 
 
 
 

Vyhlášeno dne …………………    Sejmuto dne …………….. 
 
Nabytí účinnosti dne ..…………          Za správnost 3)………….. 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: 1. Organizační struktura krizového řízení 

                                                 
2) § 22 odst. 1 krizového zákona; 
3) § 41 zákona o obcích. 



Příloha č.1 
Organizační struktura krizového řízení 
 
 
 

Bezpečnostní rada města 

    členové:  místostarosta MěÚ Kadaň 
    tajemník MěÚ Kadaň 
    vedoucí OO PČR Kadaň 
    zástupce ÚO HZS Chomutov 
    velitel JSDH Kadaň 
    ředitel MP Kadaň 

 
 
 
 
stálá pracovní skupina KŠ: 

vedoucí pracovních skupin: 
pracovnice úseku ŽP 
vedoucí odboru výstavby 
vedoucí odboru SVaZ 
pracovnice úseku dopravy 
vedoucí odboru OaVV 
vedoucí stavebního úřadu 
vedoucí ekonomického odboru 
vedoucí odboru ŠKaS 

zástupci dalších složek IZS: 
zástupce Nemocnice Kadaň (středisko ZZS) 
zástupce SvČ plynáren závod Chomutov 
zástupce SčVaK závod Chomutov 
zástupce SčE pracoviště Chomutov 
zástupce Povodí Ohře závod Chomutov 
zástupce Okresní veterinární správy Chomutov 
zástupce Služeb města Kadaně 
zástupce Tepelného hospodářství Kadaň 

tajemník 
BR města 

předseda 
starosta 
města 

vysvětlivky: 
BR  bezpečnostní rada 
MěÚ  městský úřad 
OO PČR obvodní oddělení policie České republiky 
ÚO HZS územní odbor Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 
MP  městská policie 
KŠ  krizový štáb 
ŽP  životní prostředí 
SVaZ  sociální věcí  a zdravotní 
ŠKaS  školství, kultury a sportu 
OaVV  organizační a vnitřní věci 
IZS  integrovaný a záchranný systém 
ZZS  zdravotní záchranná služba 
SvČ   severočeské 
SčVaK  severočeské vodovody a kanalizace 
SčE  severočeská energetika 


