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Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 

Požární řád města Kaplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo Města Kaplice se na svém zasedání dne 2. 10. 2006 usneslo vydat na základě § 
29, odst. 1 písmeno o), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POŽÁRNÍ  ŘÁD 
MĚSTA KAPLICE  

a jeho částí (osad) : Blansko, Hradiště, Hubenov, Mostky, Pořešín, Žďár . 
 
                                                               Čl. 1 
                                                    Úvodní ustanovení 
 
 Požární řád Města Kaplice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany 
ve městě a jeho částech(osadách), dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených  zabezpečováním  

požární ochrany ve městě 
                                                    

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města a jeho osadách je zajištěna jednotkou 
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje z  Požární stanice č.4 v Kaplici a 
jednotkou sboru dobrovolných hasičů  obce (dále JSDHO), podle článku 5 a přílohy 
č.1 této vyhlášky.  

2) Město Kaplice zajišťuje kontrolu, dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně na území města a osad,  prostřednictvím  odborně způsobilé osoby dle 
zvláštních zákonů.  

 
                                                                        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  společenské, kulturní a sportovní akce konané ve veřejně přístupných 
objektech a prostorech, kde se shromažďuje větší počet osob /nad 200 osob/.  

 
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje  období sucha a letní období od 1.4. do 31.10.; požární bezpečnost v tomto 
období je zpřísněna. V tomto období může rada města jmenovat požární hlídku. 

  V uvedeném období platí všeobecný zákaz pálení listí, klestu a zemědělských 
produktů na celém území města a osad. 

 
Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu, stanovení 

podmínek k zabezpečení  požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje  větší počet 
osob a stanovení podmínek k zbezpeční požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru řeší právní předpis Jihočeského kraje¹. 
 
________________________________________ 
¹ Nařízení č.2/2002, Nařízení č.3/2002, Nařízení č.3/2005 

 



Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města a jeho 
osad je zabezpečeno systémem míst určených pro ohlášení požáru a míst odkud lze ohlásit 
požár, uvedených v čl. 7. 
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města a jeho osadách je zabezpečena jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v čl. 2 odst. 1. 
3) Město ověřuje pohotovost JSDHO, alespoň jednou ročně, vyhlášením cvičného požárního 
poplachu. Od kontroly lze upustit, jestliže  doba výjezdu požární jednotky, byla v daném roce 
ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu. 
 

Čl. 5 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, 

 početní stav a vybavení 
 

Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, zařazení do kategorie, její 
početní stavy a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou  uvedeny v příloze č.1.  
 
                                                         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 

 
  Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje 

požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný 
požární zásah:  

 
Vodní zdroj: 
 

Typ vodního zdroje: Majitel vod.zdroje 

Řeka Malše Přirozený vodní zdroj Povodí Vltavy 
s.p. 

Rybník u přeložky v 
Kaplici 

Přirozený vodní zdroj Pozemkový fond 
ČR 

Vodovodní řád města, 
podzemní  hydranty 
veřejného  vodovodu  

Umělý vodní zdroj Město Kaplice 

Požární nádrž 
v Blansku, (náves) 

Přirozený vodní zdroj Město Kaplice 

Rybník, požární nádrž 
Pořešín                              

Přirozený vodní zdroj Město Kaplice 

hydrant                   
Rozpoutí  

Umělý vodní zdroj Město Kaplice 

podzemní  
hydrant Žďár 

Umělý vodní zdroj Město Kaplice 

 
Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů 

vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 



příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným 
v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Požární stanice č.4  
Kaplice. 

                                                                  
                                                               Čl. 7 

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

       Město zřizuje ohlašovnu požárů: 
 

Název objektu 
s ohlašovnou požáru 
 

Adresa Telefon  

soukr.dům , čp.14 
Blansko 

Miroslav Interholz 
Blansko  čp.14 

380 312 670 

 
            Ohlašovna požárů je trvale označena tabulkou ”Ohlašovna požárů”.   
 

     V územním obvodu města a osad jsou tato další  místa pro hlášení požárů: 
 - veřejné telefonní automaty ve městě Kaplici a osadách Blansko, Hubenov, Pořešín, 
   z nichž lze ohlásit požár na telefonní číslo:  150  nebo  112 
      Místa pro hlášení požáru se označují tabulkou „Zde hlaste požár“, nebo symbolem 

telefonního  čísla 150. 
 

 Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
 Vyhlášení požárního poplachu ve městě a jeho osadách se provádí: 
 

a) signálem “ POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo 

 
b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 

poplach vyhlašuje výstražným zařízením požárního vozidla. 
 

Čl. 9 
Seznam sil a prostředků 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1. 
                                                       
                                                     Čl. 10 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města č.3/1999, 
Požární řád pro město Kaplice, ze dne 30.8.1999. 

 



                                                     Čl. 11 
                                                  Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Ferdinand Jiskra v.r.     Kaloš Josef v.r. 
    starosta města              místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: č.1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  5. 10. 2006 
Sejmuto dne:    20. 10. 2006 
 
 
 



 
      
Příloha č. 1 
 
 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE 
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 

 
 

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální po čet 
členů v pohotovosti 

JSDHO Kaplice se 
družstvy 

Blansko,Dobechov, 
Rozpoutí,Žďár, 

Pořešín,Hubenov, 
Kaplice 

 

JPO III/1                22 4 

Požární technika a věcné prostředky Počet 
Automobilní stříkačka IFA 50W 1 
Automobilní stříkačka  CAS      Š 706 RTH 1 
PPS-12 5 
 
 
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci 

v katastru města a osad podle stupně požárního poplachu následující jednotky 
požární ochrany.  

 
 

   Katastrální území 
Stup. 
popla- 
chu 

 
1.jednotka PO 2.jednotka PO 3.jednotka PO 

     
Blansko u Kaplice 

 
1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice JSDHO Benešov n/Č. 

Hradiště u Kaplice 
 

1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice  

Kaplice 
 

1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice JSDHO Velešín 

Mostky 
 

1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice  

Pořešín 
 

1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice JSDHO Velešín 

Žďár u Kaplice 
 

1. HZS PS Kaplice JSDHO Kaplice  

 
  
 


