
 1 

OBEC BŘEZOLUPY 
 

OBECNĚ    ZÁVAZNÁ 

V Y H L Á Š K A č. 1/2009 
obce Březolupy o požárním řádu 

           Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 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. h) zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:  

 

POŽÁRNÍ  ŘÁD OBCE 

Č l .1  
Úvodní ustanovení 

         Požární řád obce Březolupy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci 
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedeni zákona o požární ochraně, ve znění 
nařízeni vlády č. 498/2002 Sb. 

Čl. 2 

                    Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

  
                         Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými        
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále 
jen „SDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany: 

 
Jednotka Technika Telefonní spojení 

SDH Březolupy CAS 25 Š 706  
HZS Uherské Hradiště CAS K25 – L 101 (DENNIS) 121,   150,   572 552 222 

SDH Bílovice AKV 8 706 (DA 12 Avia 30)  

 

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 považuje: 
a) pořádání různých kulturních, sportovních nebo společenských akcí ve víceúčelové hale (taneční zábavy, sportovní 

akce, společenské akce, diskotéky, prodejní výstavy,  koncerty, výstavy a pod.)  ve víceúčelové hale v obci - 
požární bezpečnost pří provozování těchto akcí je zabezpečena pořadatelem (např. požární hlídkou složenou 
z členů pořadatele).  
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      (2)  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
a) doby  období sucha a  letni období. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření a 

rozděláváním  ohňů, zřízením požární hlídky. 
 
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:  

a)    víceúčelová hala - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena v době, kdy se zde nepořádá žádná     
           kulturní, sportovní nebo společenská akce preventistou PO tj. správce víceúčelové haly 

ČI. 4  

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno 
systémem oblašoven požáru, 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 požární ochrany, uvedenými v čl. 1. 

Čl. 5  

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

(1)  Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,. Název, kategorie, početní stav a vybavení požární 
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v 
příloze č.2. Přílohy která je nedílnou součástí požárního 

řádu obce. 

  

 (2)  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice anebo na 
jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 

Čl. 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašeni požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro 

hašeni 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. Březnický potok – v letních měsících velmi malý průtok, v zimě zamrzá – čerpací místo – po celé délce      
            toku 

2.  Březolupský rybník (300m za obcí směr Zlín) – čerpací místo je na hrázi rybníka z příjezdové cesty a 
parkoviště v jižním  rohu 

b) umělé:  
1. nadzemní požární hydranty – nejsou k dispozici 

     2. hydrantová síť ( podzemní ) vodovodu ve správě Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., 
Uherské Hradiště 

c) víceúčelové:  nejsou k dispozici 
 
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 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 článku 5 a jednotce HZS Zlínského kraje, územní odbor 
Uherské Hradiště.  
        
      (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 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. 

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

Čl. 7  

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

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů" 
 

 SEZNAM  OHLAŠOVEN  POŽÁRU  V OBCI  BŘEZOLUPY 
Příjmení a jméno: Telefon: Příjmení a jméno: Telefon: 

Kukla Petr 775 343 294 Andrýsek Josef 723 175 884 
Juřena František 572 580 247 Andrýsek Zdenek 723 599 463 
Bernatík Milan 775 739 002 Vyorálek Dušan 775 343 291 

 

Čl. 8  

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášeni požárního poplachu v obci/městě se provádí buď 
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. 

tůn - 10 sec, pauza - 25 sec. tón) nebo 
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón  
    „HO - ŘÍ", „HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). 

V případě poruchy technických zařízeni pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje 
jiným dostupným způsobem jako je např. obecní rozhlas, přenosný tlampač případně případně např. z jedoucího automobilu 
výkřiky Hoří, hoří, ...  . 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden 
v příloze  1. 

Čl. 10 
   Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2009. 
 

.....................................................                                                                            ...................................................................... 

      místostarosta                                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

vyvěšeno:                                                                                                                                         sejmuto: 

10.9.2009                                                                                                                                       26.9.2009 



 4 

Příloha č. 1

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO 

PLÁNU KRAJE 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce/ 
města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 

(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: 
 

 

Výpis z požárního poplachového plánu Zlínského kraje 
 

BŘEZOLUPY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefonická spojení pro případ požáru nebo jiné události 

 
Hasičský záchranný sbor 

Zlínského kraje  
Územní odbor  

Uherské Hradiště 

 
 

150 linka tísňového volání,  572 552 222 

 
Jihomoravská  

Plynárenská a.s. 
 

 
572 551 246 hlášení poruch,  1239 

 
Jihomoravská energetika 

a.s. 
 

 
577 614 123 hlášení poruch 

 
Slovácké vodárny a  

Kanalizace a.s. 
 

 
577 552 137 hlášení poruch 

 
 
 
 
 

Březolupy Předurčené jednotky JPO  

Stupeň 

poplachu 

Název 

jednotky 

kat Název 

jednotky 

kat Název 

jednotky 

kat Název 

jednotky 

kat Název 

jednotky 

kat 

1 Březolupy V Bílovice II Uh. Hradiště I     

2 Uh. Hradiště I Pašovice III Babice II V. Ořechov III Mistřice V 

3 Kunovice II Buchlovice II Napajedla III Nedakonice II Kněžpole V 
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                                                                                                                                        Příloha č. 2 
 

NÁZEV,  KATEGORIE,  POČETNÍ STAV,  VYBAVENÍ  POŽÁRNÍ  TECHNIKOU  A 

VĚCNÍMI  PROSTŘEDKY  JEDNOTKY  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 
 
 

NÁZEV:  
Sbor dobrovolných hasičů Březolupy 
 
 
KATEGORIE: 
JPO V. ( jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně ) 
 
 
POČETNÍ STAV: 
10 aktivních členů 
 
 
VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU:   
CAS25 Š 706 + vozík na PPS 
požární stříkačka PPS-12R  
 
VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY: 
proudové hadice „C“ 150 m 
proudové hadice „B“ 60 m 
zásahové přilby PAB luminiscen 2 ks 
ponorné čerpadlo AMA-DRAINER 1 ks 
trhací hák - bidlo délky 6 m 
lano statické  
bourací sekera 
krizové baterky 2 ks 
mini vysílačky 4 ks 
 


