
VYHLÁ ŠKA

č .     5  /2003

Obec Pražmo na základě  usnesení zastupitelstva ze dne 13.11.2003 podle §  29 odst. 1 
písm o) bod 1. zákona č . 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdě jších předpisů, 
§  1 odst. 3 písm. d) a §  15 nařízení vlády č . 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně , ve znění zákona č . 498/2002 Sb. a podle §  10 zákona č . 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění zákona č . 313/2002 Sb., vydává obecně  závaznou vyhlášku

POŽÁ RNÍ Ř Á D OBCE

Č l. 1

Ú vodní ustanovení

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

Č l. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečová ním požá rní ochrany v obci

(2) Za zabezpeč ení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec 
Pražmo, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů 
o požární ochraně .

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku obč anů před požáry, živelními 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru 
dobrovolných hasič ů (dále jen „SDH“) obce Pražmo, zařazenou do II. stupně  požárního 
poplachového plánu kraje, podle Č l. 5 této vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany  
Hasič ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku-Místku, 
zařazené do stupně  III .

(3) K zabezpeč ení ú kolů podle odstavce 1 obec Pražmo
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b) pově řuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně  
jedenkrát roč ně  a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah 
k požární ochraně  obce, 

d) pově řuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně  
ve stanoveném rozsahu požárního preventistu. Konkrétní urč ení osob/osoby a rozsah 
působnosti bude souč ástí dokumentace obce.

4 

Č l. 3

Podmínky požá rní bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požá ru se zřetelem na místní situaci

(3) Za č innosti, při kterých hrozí nebezpeč í vzniku požáru se dle místních 
podmínek považuje:

Upalování klestu na lesních pozemcích. Požární bezpeč nost při provozování této č innosti 
zabezpeč uje firma nebo osoba která upalování klestu provádí.

(5) Za dobu se zvýšeným nebezpeč ím vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje:

a) Období žní, senoseč í a sucha. Celoroč ně  je zakázáno vypalování trávy a křovin a 
rozdě lávání ohňů v přírodě .

b)  Topné období. Požární bezpeč nost je ve všech vytápěných objektech v obci (vč etně  
RD) zajišťována požárním preventistou, preventivními kontrolami topenišť a komínů.

(7) Za objekty se zvýšeným nebezpeč ím vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje:

Benzínová č erpací stanice. Požární bezpeč nost v tomto objektu zabezpeč uje majitel. Je 
zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti č erpací stanice.

(4) Za budovy zvláštního významu z hlediska záchranných prací se považují:

a) Dům s peč ovatelskou službou

b) Mateřská škola Pražmo

Č l. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požá rní ochrany 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


(1) Přijetí ohlášení  požáru, živelní pohromy č i jiné mimořádné události 
v katastru obce je zabezpeč eno systémem ohlašoven požáru uvedených v Č l. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku obč anů před požáry, živelními 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpeč ena jednotkami 
požární ochrany uvedenými v Č l. 1.

Č l. 5

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

(8) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasič ů obce uvedené v příloze č . 1. 
Kategorie, poč etní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasič ů obce jsou uvedeny v příloze č . 1. Příloha č . 
1 je nedílnou souč ástí požárního řádu obce.

(2) Č lenové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji 
dostaví do požární zbrojnice v Pražmě , č .p. 153.

Č l. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požá rů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a 
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požá rů a podmínky pro zajištění jejich 

trvalé použitelnosti

(2) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje 
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit ú č inný požární 
zásah
a) přirozené

řeka Morávka

b) umě lé 
hydrant v hasič ské zbrojnici

(5) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy 
o požární ochraně  umožnit použití požární techniky a č erpání vody pro hašení požárů, 
zejména udržovat trvalou použitelnost č erpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou 
použitelnost zdroje.

(7) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně  tuto 
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůč i 
pozemku nebo komunikaci sám.
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Č l. 7

Seznam ohlašoven požá rů a dalších míst odkud lze hlá sit požá r a způsob jejich 
označení

Obec Pražmo nezřídila ohlašovnu požárů, požár je nutno ohlásit na telefonním 
č ísle 150 u HZS ve Frýdku-Místku. 

Č l. 8

Způsob vyhlá šení požá rního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

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

c) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje 
hlas trubky troubící tón „HO – Ř Í“, „HO – Ř Í“) po dobu jedné minuty (je jednoznač ný 
a nezaměnitelný s jinými signály),

Č l. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č . 2.

Č l. 10

Zá věrečná  a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce Pražmo ze dne 1. září 1995.

Č l. 11

Ú činnost
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Tato vyhláška nabývá ú č innosti 1. 1. 2004.

Ing. Jindřich Vymě talík
        starosta obce

Marek Kaniok, DiS
       místostarosta

př íloha č. 1 k  vyhlá šce č5/03. 

Dislokace JPO Kategorie JPO Poč et č lenů Minimální poč et 
č lenů v pohotovosti

Pražmo II. 18 1 + 3

Požární technika a věcné prostředky PO Poč et

CAS 25 ŠKODA RTHP, SPZ FM 87-54 1

Dopravní automobil AVIA, SPZ FMA 10-83 1

PS - PPS - 12, v.č . 920732 1

Dýchací přístroj SATURN 4

Radiostanice Motorola P 340 2

Mobilní telefon EUROTEL 1
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př íloha č. 2 k  vyhlá šce č5/03. 

SEZNAM SIL A PROSTŘ EDKŮ JEDNOTEK POŽÁ RNÍ 
OCHRANY PODLE POŽÁ RNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁ NU 

KRAJE

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

(3) V případě  vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí 
pomoci v katastru obce/města urč eny podle stupně  požárního poplachu následující 
jednotky požární ochrany:

stupeň požárního 
poplachu

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO

I. HZS
 Frýdek-Místek

SDH
 Pražmo

SDH
Vyšní Lhoty

II. HZS
Frýdek-Místek

SDH
Raškovice

SDH
Morá vka

III. SDH
Nošovice

SDH
Krá sná

SDH
Nižní Lhoty
Dobrá
Skalice
Dobratice
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POVINNOSTI FYZICKÝ CH OSOB NA ÚSEKU POŽÁ RNÍ OCHRANY

Povinnosti vyplý vající ze zákona č . 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve zně ní pozdě jš ích 
předpisů:

§  1 odst. 2

Každý  je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku pož áru; neohrozil ž ivot a zdraví 
osob a zvířata a majetek; při zdolávání pož árů, ž ivelních pohrom a jiný ch mimořádný ch události je 
povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo brání-li mu v tom důlež itá okolnost, a potřebnou věcnou 
pomoc.

§  17 odst. 1

Fyzická osoba je povinna

e) počínat  si tak, aby nedocházelo ke vzniku pož áru, zejména pří použ ívání tepelný ch, 
elektrický ch, plynový ch a jiný ch spotřebičů a komínů, při skladování a použ ívání 
hořlavý ch nebo pož árně nebezpečný ch látek, manipulací s nimi nebo s otevřeným 
ohněm či jiným zdrojem zapálení,

f)  zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a 
topení,

h) plnit příkazy a dodržovat zákazy tý kající se pož ární ochrany na označený ch místech,

j) obstarat pož árně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky pož ární ochrany v 
rozsahu stanoveném zákonem,

o) zajistit přístup k pož árně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům pož ární 
ochrany za účelem jejich včasného použ ití a dále udržovat tato zařízení a věcné 
prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahuji na osoby, které 
mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či už ívání,

p) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo už ívání podmínky pro rychlé zdolání 
pož áru a pro záchranné práce,

s) umožnit orgánu státního pož árního dozoru provedení potřebný ch úkonů při zjišťování 
příčiny vzniku pož áru a v odůvodněný ch případech mu bezúplatně poskytnout vý robky 
nebo vzorky k provedení pož árně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku 
pož áru,

x) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý  
pož ár vzniklý  při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo 
už ívá, dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k pož ární bezpečnosti vý robků 
nebo činností.

§  17 odst. 2

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 
jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily 
pož ár.

§  17 odst. 3
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Fyzická osoba nesmí :

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku pož ární ochrany nebo zneuž ít linku tísňového 
volání,

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku pož áru, pokud nemá odbornou 
způsobilost požadovanou pro vý kon takový ch prací zvláštními právními předpisy2,

c) poškozovat, zneuž ívat nebo jiným způsobem znemožňovat použ ití hasicích přístrojů 
nebo 

e) jiný ch věcný ch prostředků pož ární ochrany a pož árně bezpečnostních zařízení,

g) omezit nebo znemožnit použ ití označený ch nástupních ploch pro pož ární techniku,

i) použ ívat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek pož ární ochrany,

j) provádět vypalování porostů.

 §  17 odst. 4

Fyzická osoba je povinna umožnit vý kon státního pož árního dozoru podle §  35 a ve stanovené 
lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního pož árního dozoru.

§  18 

Osobní pomoc 

Každý  je povinen v souvislosti se zdoláváním pož áru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožený ch osob,

b) uhasit pož ár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho 
šíření, 

e)  ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný  pož ár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

f) poskytnout osobní pomoc jednotce pož ární ochrany na vý zvu velitele zásahu, velitele 
jednotky pož ární ochrany nebo obce.

§  19 

Věcná pomoc 

Každý  je povinen na vý zvu velitele zásahu, velitele jednotky pož ární ochrany nebo obce 
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody; spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání 
pož áru.

§  20 odst. 1

Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v §  18 a 19 se nevztahuje na

e) útvary a vojáky ozbrojený ch sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České 
republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím 
pomoci byl vážně ohrožen důlež itý  zájem služby,
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f) právnické  osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, 
energetiky a spojů a jejich zaměstnance,jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za 
následek závažnou poruchu provozu u těchto právnický ch osob a podnikajících 
fyzický ch osob, nebo jiný  závažný  následek,

g) právnické,osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich 
zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle 
zvláštních předpisů3.

§  20 odst. 2

Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v §  18 a 19, jestliže jí v tom brání 
důlež itá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

§  22 odst. 1

Vlastník (správce, už ivatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení 
opatření nutný ch ke zdolání pož áru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiný ch 
záchranný ch 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.

 §  22 odst. 2

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky pož ární ochrany, vlastník (správce, už ivatel) 
nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí bý t hasičským 
záchranným sborem kraje nebo obcí; které cvičení jednotky pož ární ochrany organizují, předem 
uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením 
jednotky pož ární ochrany bylo co nejméně rušeno už ívání nemovitosti a aby nevznikly škody, 
kterým lze zabránit.

§  22 odst. 3

Nesouhlasí-li vlastník (správce, už ivatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, 
rozhodne hasičský  záchranný  sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky pož ární ochrany 
organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný . To neplatí, jde-li o 
obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo už ivatele.

Povinnosti vyplý vající ze zákona č . 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o 
změ ně  ně který ch zákonů; ve zně ní pozdě jš ích předpisů

§  25 odst. 2 : Fyzická osoba je povinna

b) strpět omezení vyplý vající z opatření stanovený ch při mimořádné události a omezení 
nařízená veliteIem zásahu při provádění záchranný ch a likvidačních prací,

c) poskytnout na vý zvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní  nebo věcnou pomoc,

g) strpět, pokud je to nutné k provádění záchranný ch a likvidačních prací a pokud je 
vlastníkem, už ivatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících 
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záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použ ití nezbytné 
techniky, provedení terénních úprav, budování ochranný ch staveb, vyklizení pozemku 
a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,

l) poskytnout veliteli zásahu informace a skutečnostech, které by mohly ohrozit ž ivoty 
nebo zdraví osob  provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména 
informace o vý bušninách, nebezpečný ch chemický ch látkách, zdrojích ionizujícího 
záření, dravý ch či nebezpečný ch zvířatech,

n) strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má 
ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup příslušným orgánům nebo jimi zmocněným 
osobám za účelem použ ívání, kontroly, údržby a oprav,

s) pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany, dbát při už ívání těchto nemovitostí a veškerý ch činnostech s tím spojený ch, 
aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 
využ ití pro potřeby civilní ochrany a přístup příslušným orgánům nebo jimi 
zmocněným osobám do těchto staveb za účelem použ ívání, kontroly, údržby a oprav.

§  25 odst. 3

Plnění povinností uvedený ch v odstavci 2 může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila 
ž ivot nebo zdraví vlastní nebo jiný ch osob anebo pokud jí v tom brání důlež ité okolnosti, které by 
zjevně způsobily závažnější následek než  ohrožení, kterému se má předcházet. 
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