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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

ze dne 15. prosince 2010, 
 Poţární řád města Český Krumlov 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usneslo 
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) záko-
na č. 133/1985 Sb., o poţární 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, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, tuto obecně závaznou vy-
hlášku: Poţární řád města Český Krumlov 

ČI. 1 

Úvodní ustanovení 

Poţární řád města Český Krumlov upra-
vuje organizaci a zásady zabezpečeni po-
ţární ochrany ve městě Český Krumlov 
podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 
Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, 
ve znění nařízeni vlády č. 498/2002 Sb. o 
plánování a provádění hospodářských opat-
ření pro krizové stavy. 

ČI. 2 

Vymezeni činnosti osob pověřených za-
bezpečováním poţární ochrany ve městě 

(1) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku ob-
čanů před poţáry, ţivelními pohromami a 
jinými mimořádnými událostmi na území 
města je zajištěna jednotkou Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje, 
územního odboru (HZS ÚO) Český Krumlov 
a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce 
Český Krumlov (dále jen „JSDHO") podle 
článku 5 

(2) K zabezpečení připravenosti a řízení 
činnosti JSDHO je starostou města jmeno-
ván velitel JSDHO v souladu s právním 
předpisem1)  

(3) Rada města projednává stav poţární 
ochrany jedenkrát za rok a vţdy po závaţ-

ných mimořádných událostech mající vztah 
k poţární ochraně ve městě 

(4) Město při zabezpečování poţární 
ochrany spolupracuje se sousedními obce-
mi, HZS Jčk a občanskými sdruţeními, ve-
řejně prospěšnými organizacemi a jinými 
orgány a organizacemi působícími na úseku 
poţární ochrany 

ČI. 3 

Podmínky poţární bezpečnosti při čin-
nostech, v objektech nebo v době zvýše-
ného nebezpečí vzniku poţáru se zřete-

lem na místní situaci 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpe-
čí vzniku poţáru se povaţují:  

a) spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, s výjimkou plošného vypalo-
vání porostů, které je zakázáno právním 
předpisem2)  

(1)  právnickým osobám a podnikajícím 
fyzickým osobám pro období příprav spalo-
vání hořlavých látek na volném prostranství 
stanoví další opatření právní předpis3) 

(2)  povinnosti, zákazy a jiná omezení 
stanovená zvláštními právními předpisy 
nejsou tímto dotčena4) 

b) rozdělávání ohňů v přírodě 
Podmínkami poţární bezpečnosti pro 

rozdělávání ohňů v přírodě jsou:  
(1) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 

18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň 
jen v přítomnosti dospělé osoby 

(2) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a 
ohniště lze opustit aţ po úplném vyhasnutí 
ohně, jeho zalití, nebo zasypání zeminou 

(3) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 
m od okraje lesa s výjimkou stanovenou 
právním předpisem5) 
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(4) pro rozdělávání ohňů v dětských tábo-
rech, veřejných tábořištích a rekreačních 
zařízeních zpracuje provozovatel těchto za-
řízení organizační a technická opatření  
k zabránění vzniku poţáru a dále opatření  
k vytvoření podmínek pro hašení poţáru  
v rozsahu právního předpisu6) 

(5)  oheň nelze rozdělávat v období dlou-
hodobého sucha a za větrného počasí 

c) manipulace s otevřeným ohněm  
a ţhavými předměty 

Podmínkami poţární bezpečnosti pro tyto 
činnosti jsou:  

- zapálené svíčky, louče, petrolejové lam-
py, lampiony apod. je nutno umístit na ne-
hořlavé podloţky v  dostatečné vzdálenosti 
od hořlavých předmětů, neponechávat je bez 
dozoru a nepouţívat je tam kde můţe dojít 
k rozšíření poţáru 

d) manipulace s hořlavými kapalinami. 

e) manipulace s hořlavými a hoření 
podporujícími plyny 

f) akce, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob 

Za tyto akce povaţujeme společenské, 
kulturní, sportovní, politické, obchodní, ná-
boţenské a jiné akce, kterých se účastní:  

-  více neţ 200 osob, 
-  méně neţ 200 osob, pokud tak stanoví 

organizátor akce nebo město, a to na zákla-
dě vyhodnocení stupně poţárního nebezpe-
čí, zejména z hlediska umístění nebo sta-
vebního provedení objektu konání akce, úni-
kových cest, struktury účastníků akce (osoby 
s omezenou schopností pohybu) a pokud tak 
stanoví dokumentace poţární ochrany práv-
nické či podnikající fyzické osoby, u které je 
akce pořádána 

(1) Za plnění povinností na úseku poţární 
ochrany odpovídá organizátor akce, není-li 
smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, 
v nichţ se akce koná, s výjimkou veřejného 
prostranství, sjednáno jinak 

(2)  Podmínky k zabezpečení poţární  
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob stanovuje  právní předpis 7) 

   (2) Za dobu ze zvýšeným nebezpečím 
poţárů se povaţuje:  

a) topné období, kterým se rozumí ob-
dobí, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vy-
tápění pouţívány  

(1)  čištění a kontrolu komínů zabezpečují 
majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a 
způsobem stanoveným právním předpisem 8) 

(2)  zákazy a jiná omezení při instalaci, 
umísťování, uţívání, obsluhu a údrţbu spo-
třebičů paliv určených k vytápění objektů, 
stanovená  právními předpisy nejsou výše 
uvedenými články dotčeny 9) 

b) období dlouhodobého sucha, 
 za něţ se povaţuje zejména období s dlou-
hodobým nedostatkem sráţek, nízkou půdní 
a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou 
teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr  
(zpravidla se jedná o letní měsíce). Z hledis-
ka zabezpečování zvláštních podmínek po-
ţární ochrany vyhlašuje toto období podle 
konkrétních místních podmínek MěÚ Český 
Krumlov, a to způsobem v místě obvyklým 

Podmínkami poţární bezpečnosti v tomto 
období je :  

Dodrţování přísného zákazu kouření a 
rozdělávání ohňů v přírodě, pouţívání ote-
vřeného ohně na volném prostranství a od-
hazování ţhavých, hořících nebo doutnají-
cích předmětů a nedopalků cigaret  

Čl. 4 

Způsob  nepřetrţitého zabezpečení po-
ţární ochrany 

(1)  Přijetí ohlášení poţáru, ţivelní po-
hromy či jiné mimořádné  události v  katastru 
města  je zabezpečeno ohlašovnou  poţáru 
dle čl.  7  této vyhlášky 

(2)  Ochrana ţivotů, zdraví  a majetku ob-
čanů před poţáry, ţivelními pohromami  a 
jinými  mimořádnými událostmi v katastru 
města je zabezpečena jednotkami poţární 
ochrany, uvedenými v čl. 2  této vyhlášky 

Čl.  5 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
města 

(1) K provádění hašení poţárů a zá-
chranných prací při ţivelních pohromách a 
jiných mimořádných událostech a plnění 
dalších úkolů podle  právního předpisu10) 
město zřizuje JSDH města Český Krumlov. 
Kategorie, početní stav a vybavení poţární  
technikou  a věcnými prostředky poţární 
ochrany JSDH města jsou uvedeny v příloze 
č. 1, která je nedílnou součástí poţárního  
řádu obce 



Vyhláška města Český Krumlov č. /2011   strana 3 / 7 
 

(2)  Členové JSDH se po vyhlášení  po-
ţárního poplachu podle čl. 8 této vyhlášky, 
nebo za pomocí pojítek (mobilní telefon)  
dostaví na místo stanovené  HZS ÚO Český 
Krumlov nebo velitelem jednotky 

Čl. 6 

Přehled o  zdrojích vody pro hašení poţá-
rů a podmínky  jejich trvalé  pouţitelnosti 

(1) Město stanovuje následující zdroje 
vody pro hašení poţárů  a další  zdroje po-
ţární vody, které musí svou kapacitou,  
umístěním a vybavením umoţnit  účinný 
poţární zásah 

a)  přirozené  
1. řeka Vltava 
2. Hornobranský rybník u budovy MěÚ  
b)   umělé  
městská hydrantová síť  
(2)  Město vede přehled o zdrojích vody 

pro  hašení poţárů a poskytuje informace o 
jejich pouţitelnosti územnímu odboru HZS 
JčK 

(3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro 
hašení je povinen,  v souladu s  předpisy o 
poţární ochraně, umoţnit pouţití  poţární 
techniky a čerpání vody pro  hašení poţárů,  
zejména udrţovat trvalou pouţitelnost čer-
pacích stanovišť  pro  poţární techniku a 
trvalou pouţitelnost zdrojů 

(4) Provozovatel (správce) hydrantové sí-
tě je povinen ji udrţovat v takovém technic-
kém stavu, aby bylo umoţněno čerpání vody 
pro hašení poţáru s poţadovaným odběrem 

(5)  Provozovatel (správce) městské hyd-
rantové sítě předává městu jednou za rok 
přehled o stavu hydrantové sítě jako zdroje 
poţární vody 

(6)  Vlastník pozemku, příjezdové komu-
nikace ke zdrojům vody pro  hašení je  povi-
nen zajistit volný  příjezd pro mobilní  poţár-
ní techniku. Vlastník převede  prokazatelně 
tuto povinnost na další osobu  (správce, ná-
jemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva 
vůči pozemku nebo  komunikaci  sám 

(7)  Všechny nadzemní a podzemní hyd-
ranty, vnitřní hydrantové systémy, výtokové 
stojany, plnící místa a výtoky z poţárních 
potrubí musí být označeny tak, aby byl jed-
noznačně zřejmý jejich účel 

(8)    Další podmínky k zabezpečení zdro-
jů vody k hašení poţáru jsou stanoveny 
právním předpisem11) 

Čl. 7 

Seznam ohlašoven poţárů  a dalších 
míst, odkud lze hlásit poţár a způsob je-

jich označení 

(1) Ohlašovnou poţáru se rozumí místo 
s trvalou obsluhou vybavené potřebnými 
komunikačními prostředky, které je určeno 
k přijímaní hlášení o vzniku poţáru nebo jiné 
mimořádné události a k vyhlášení poţárního 
poplachu, jakoţ i k plnění dalších úkolů 
podle příslušné dokumentace poţární 
ochrany 

(2) Funkci ohlašovny poţáru města (tele-
fonní číslo 150), plní operační a informační 
středisko HZS JčK, územní odbor Český 
Krumlov 

(3) Ohlašovna poţáru je trvale označena 
tabulkou „ Ohlašovna poţáru “ nebo „ Zde 
hlaste poţár “ nebo symbolem telefonního 
čísla „ 150 “  

(4) Pro hlášení poţáru slouţí mj. síť ve-
řejných telefonních stanic (tato místa nemusí 
být označena podle předchozího ustanovení) 

(5) Existence a činnost samostatných 
ohlašoven poţáru zřizovaných právnickými 
osobami a podnikajícími fyzickými osobami 
jako součást  vytváření podmínek pro hašení 
poţárů a pro záchranné práce a jejich čin-
nost v rámci operačního řízení není touto 
vyhláškou dotčena 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení poţárního poplachu 

Vyhlášení poţárního poplachu ve městě 
se provádí: 

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

b) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH”, vy-
hlašovaným elektronickou  sirénou  (napo-
dobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”,  
„HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty  (je jedno-
značný a nezaměnitelný  s jinými signály) 

Čl.  9 

Seznam sil a prostředků jednotek poţární 
ochrany  podle výpisu z poţárního  popla-
chového plánu Jihočeského kraje je uveden 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí po-
ţárního řádu obce 
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Čl.  10 

Sankce 

Porušení povinností stanovených touto 
vyhláškou  fyzickými osobami lze  postihovat 
jako přestupek12) a právnickými a podnikají-
cími fyzickými osobami při výkonu jejich 
podnikatelské činnosti jako jiný správní de-
likt13) 

Porušení předpisů na úseku poţární 
ochrany je sankcionováno v souladu 
s ustanoveními právního předpisu14) 

Čl.  11 

Závěrečná a zrušovací ustanovení  

(1)  Tímto poţárním řádem nejsou dotče-
ny povinnosti týkající ze zabezpečení poţár-
ní ochrany ve městě stanovené zvláštními 
právními předpisy15) 

(2)  Město plní obdobně povinnosti stano-
vené právními předpisy poţární ochrany 
právnickým osobám a  podnikajícím fyzic-
kým  osobám a s přihlédnutím k činnostem 
provozovaným v objektech ve správě nebo 
vlastnictví města organizuje, provádí a kont-
roluje poţární ochranu a zpracovává potřeb-
nou dokumentaci poţární ochrany 

(3)  Touto obecně  závaznou vyhláškou 
se ruší Poţární řád města Český Krumlov 
č.2/2010 schválený zastupitelstvem města 
Český Krumlov dne 23. 9. 2010          

    Čl.  12 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá  
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

  

 
Mgr. Dalibor Carda, v. r. 

starosta města 

 

  

Ing. Jitka Zikmundová MBA, v. r.  

místostarostka města 

 

 

 

Vysvětlivky 

 
1) § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o  poţární  
ochraně, ve znění  pozdějších předpisů 

2) § 5, odst. 2) a § 17, odst. 3) písm. f) záko-
na  č.133/1985 Sb., o  poţární  ochraně, ve  
znění pozdějších předpisů 

3) § 5, odst. 2)  zákona č.133/1985 Sb., o 
poţární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů 

4) např.  zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší , ve znění 
pozdějších předpisů  

5) § 20  odst. 1, písm. k, l, a odst. 2, zákona 
č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění  pozdějších předpisů 

6) § 11 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 
státního poţárního dozoru (o poţární pre-
venci) 

7)   nařízení Jihočeského kraje č.3/2002, kte-
rým se stanoví podmínky k zabezpečení 
poţární ochrany při akcích, kterých se zú-
častňuje větší počet osob ve znění pozděj-
ších změn 

8) vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění komínů, 
a vyhlášky č. 91/2010 Sb. podmínkách po-
ţární bezpečnosti při provozu komínů, kou-
řovodů a spotřebičů paliv. 

9) § 42 aţ 44 vyhlášky č.246/2001 Sb., o  
stanovení  podmínek  poţární bezpečnosti a 
výkonu státního poţárního dozoru ( o poţár-
ní prevenci 

10)  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému ve znění pozdějších 
předpisů 

11)  nařízení Jihočeského kraje č.4/2003, kte-
rým se stanoví podmínky k zabezpečení 
zdrojů vody k hašení poţárů , ve znění poz-
dějších změn   

12) § 46 odst. 1 zákona č.200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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13) § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o  
obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

14) § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb. o poţární 
ochraně ve zněn í pozdějších změn a doplň-
ků 

 
15)  zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně  
a vyhláška  č. 246/2001 Sb. o stanovení 
podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 
státního dozoru ) o poţární prevenci
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Příloha č. 1  

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŢÁRNÍ OCHRANY Z POŢÁRNÍHO PO-
PLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 

1) Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany: 
 

Kategorie JPO: Dislokace JPO: Zřizovatel: Technika 

I HZS PS Český 
Krumlov 

HZS Jihočeského 
kraje 

RZA-L2,CAS 24/3000/500-S3R,CAS 
32/8200/800-S3R,TA-L1,AZ-M1,AP-S2 AJ-
S3,DA 8 8-L3Z 

I HZS PS Křemţe HZS Jihočeského 
kraje 

CAS 24/2500/400-S2Z, CAS 32/8200/800-
S3R,DA 8-L1Z 

II/1 JSDHO Holubov obec Holubov AS 16/0/500-M2Z,CAS 24/3500/200-
M1Z,PMS8 - Holubov 

III/1 JSDHO Chvalšiny obec Chvalšiny CAS 32/6000/600-S3R, DA 8-L1Z, PMS8 - 
Chvalšiny 

III/1 JSDHP JIP Větřní JIP Větřní CAS 32/6000/600-S3R, DA 8-L1Z, CAS 
32/8200/800-S3R 

V JSDHO Kájov obec Kájov NA 0-L1Z, PMS8-Kájov 

V JSDHO Přídolí obec Přídolí NA 0-M3 Praga V3S Přídolí, PMS8 - Přídolí 

V JSDHO Český 
Krumlov 
počet členů: 10 

město Český Krum-
lov 

DA 12-A 31, CAS 32-T815(2x)* 

* Poţární technika v majetku HZS Jihočeského kraje, která je určena k vyuţíváni k plnění 
úkolů JSDHO Český Krumlov v souladu s Dohodou o spolupráci 562/602/04 

 
2) V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí po-

moci v katastru města určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky 
poţární ochrany. 

 
Obec Katastrální 

území obce: 
stupeň 
poplachu 

1.jednotka PO 
název JPO: 

2. jednotka PO 
název JPO: 

3. jednotka PO 
název JPO: 

4. jednotka PO 
název JPO: 

Český 
Krumlov 

Český 
Krumlov 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

Kladné- 
Dobrkovice 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

Přísečná- 
Domoradice 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

Slupenec 1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Přídolí 

Spolí-Nové 
Spolí 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Přídolí 

Vyšný 1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemţe 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 
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Příloha č. 2  

SEZNAM HYDRANTŮ 

P.č. Ulice č.p. Upřesnění místa Stav 

1 Vyšný 19 napravo od potoka funkční 

2 Vyšný 28 napravo od obchodu se smíše-
ným zboţím 

funkční 

3 Vyšný sídliště 228 Před domem  funkční 

4 Třída Míru 21 Třída Míru- před obchodem zele-
niny 

funkční 

5 Ţelezniční  130 Na rohu Ţelezniční a Školní ulice funkční 

6 Urbinská 144 mezi chodníkem a komunikací funkční 

7 Urbinská 195 naproti zastávce MHD funkční 

8 U Trojice 15 v komunikaci mezi hospodou a 
kruhovým objezdem 

funkční 

9 Za Plevnem  303 pod obchodním domem Tesco funkční 

10 Tovární 171 pod objektem společnosti Fronius funkční 

11 Nové Dobrkovice 21 v komunikaci před objektem do-
mu č.21 

funkční 

12 Fialková 112 před budovou Gymnázia funkční 

13 T.G.Masaryka 140 před objektem kotelny  funkční 

14 U Poráků 511 vedle objektu společnosti Vidox funkční 

15 Kájovská   68 v komunikaci před objektem do-
mu č.68 

funkční 

16 Nové Domovy 339 před budovou funkční 

17 Kaplická  439 na rohu městského úřadu funkční 

18 Středová 484 v komunikaci nalevo od č.p.484 funkční 

19 Tavírna 283 penzion Amadeus funkční 

20 Pod Horou  609 křiţovatka s Roţmberskou funkční 

21 Plešivecká  142 za obchodem zeleniny funkční 

22 5.května 233 za Skleníkem funkční 

23 sídliště Plešivec 365 mezi panelovým domem a ko-
munikací funkční 

24 Nové Spolí 70 napravo od č.p.70 funkční 

25 Slupenec 1 naproti konírně funkční 

 

 


