
Obec Stará Paka 

Obecně závazná vyhláška č.2/2005 

 

Požární řád obce 

 

Zastupitelstvo Obce Stará Paka se na svém zasedání dne 23.6.2005 usneslo v na základě § 29 

odst.1 písm o) zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Požární řád obce 
 

Čl.1 
 

Úvodní ustanovení 

 

Požární řád obce Stará Paka upravuje organizaci a zásady zabezpečení 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. 

Čl.2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Stará Paka, 

    která plní v samostatné působnosti a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající 

    z předpisů o požární ochraně. 

 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými  

    mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou požární ochrany. 

 

    a) jednotkou sboru dobrovolných hasičů – JPO 3(dále jen „SDH“) obce se sídlem ve Staré 

       Pace, Revoluční 180, JPO 5 se sídlem v Ústí a v Roškopově. 

 

   b) hasičského záchranného sboru, Územní odbor Jičín, Dělnická 162, stanice Nová Paka, U 

       Stadionu 1208. 

 

 3) K zabezpečení úkolů obce podle odst. 1 obec: 

 

     a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok 

       a vždy po závažných mimořádných událostech  mající vztah k požární ochraně obce, 

 

    b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve 

        stanoveném rozsahu, Obecní úřad Stará Paka. 

 

Čl.3 

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují kulturní, sportovní a  

    společenské akce, kterých se zúčastní více jak 200 osob ( v  jednom stavebním objektu). 

 



Požární bezpečnost při konání těchto akcí musí být zajištěna pořadatelem akce podle platných 

předpisů o PO. Dále musí být při těchto akcích ustanovena požární asistenční hlídka. 

Konkrétní složení požární hlídky a počet osob musí být určen vždy před zahájením akce. 

 

Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období od 1.4. 

do 31.10. kalendářního roku. V tomto období se zakazuje: 

 

   a) používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit 

       požár, výjimku uděluje Stará Paka. 

 

   b) rozdělávání ohňů do 50 metrů od dozrávajícího obilí. 

 

2) V období celého kalendářního roku obec zakazuje: 

 

   a) rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti 

 

   b) kouření v lesních porostech ve vzdálenosti 10 metrů od lesa 

 

   c) rozdělávání ohňů do 50 metrů od stohů sena a slámy, ve vysoké trávě a na rašelinných 

       pozemcích. Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných  

       látek 

 

   d) vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu ve vegetační ploše 

 

Čl.4 

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

    zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného  záchranného systému 150, 155,158 a 

    112 a systém ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 

 

2) Ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

    mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany,  

    uvedenou v čl. 2, odst. 2 

 

Čl.5 

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

1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v čl. 2, odst. 2, písm. a) 

    tohoto požárního řádu (viz. příloha č.1) 

 

2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární  

    ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. 

 

3)  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 

     zbrojnice adresa: Stará Paka, Revoluční 180 nebo na jiné místo, stanovené velitelem  

     jednotky. 

Čl.6 

 



Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení 

dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

 

1) Obec Stará Paka stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární 

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

    

   a) umělé – rozvod veřejného vodovodu-podzemní hydranty 

 

2)Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením  

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

   příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedené v čl. 2  

   odst.2 

 

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 a trvalou  

    použitelnost zdroje. 

 

Čl.7 

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

 

1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna  

    požáru“. 

 

   a) Obecní úřad Stará Paka –č- telefonu 493 798 282 v pracovní době 

 

   b) starosta-krizový telefon č.605 250 827 

 

2) Fyzická osoba (občan) může dále využít místa pro hlášení požáru, kterými jsou veřejné  

    telefonní stanice nacházející se na území obce Stará Paka. Tyto místa jsou trvale onačena  

    tabulkou „zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla „150“. 

 

Čl.8 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

1) Vyhlášení požárního poplachu v obci 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) 

 

   b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH „ , vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje  

       hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“ ) po dobu jedné minuty ( je jednoznačným a  

       nezaměnitelným s jinými signály). 

 

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

     poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem umístěným v budově Obecního úřadu ve  

     Staré Pace. 

Čl.9 

 



Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany v obci, v závislosti na 

vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden 

v příloze č. 2. 

Čl.10 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9.7.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Hlostová                                                                 Eduard Hradecký 

 místostarosta                                                                         starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24.6.2005 

Sejmuto:     9.7.2005 

 

 

 

 

 

Obec Stará Paka 

Obecně závazná vyhláška č.2/2005 

 

Požární řád obce 

 

Zastupitelstvo Obce Stará Paka se na svém zasedání dne 23.6.2005 usneslo v na základě § 29 

odst.1 písm o) zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Požární řád obce 
 

Čl.1 
 

Úvodní ustanovení 

 

Požární řád obce Stará Paka upravuje organizaci a zásady zabezpečení 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. 

Čl.2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Stará Paka, 



    která plní v samostatné působnosti a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající 

    z předpisů o požární ochraně. 

 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými  

    mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou požární ochrany. 

 

    a) jednotkou sboru dobrovolných hasičů – JPO 3(dále jen „SDH“) obce se sídlem ve Staré 

       Pace, Revoluční 180, JPO 5 se sídlem v Ústí a v Roškopově. 

 

   b) hasičského záchranného sboru, Územní odbor Jičín, Dělnická 162, stanice Nová Paka, U 

       Stadionu 1208. 

 

 3) K zabezpečení úkolů obce podle odst. 1 obec: 

 

     a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok 

       a vždy po závažných mimořádných událostech  mající vztah k požární ochraně obce, 

 

    b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve 

        stanoveném rozsahu, Obecní úřad Stará Paka. 

 

Čl.3 

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují kulturní, sportovní a  

    společenské akce, kterých se zúčastní více jak 200 osob ( v  jednom stavebním objektu). 

 

Požární bezpečnost při konání těchto akcí musí být zajištěna pořadatelem akce podle platných 

předpisů o PO. Dále musí být při těchto akcích ustanovena požární asistenční hlídka. 

Konkrétní složení požární hlídky a počet osob musí být určen vždy před zahájením akce. 

 

Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období od 1.4. 

do 31.10. kalendářního roku. V tomto období se zakazuje: 

 

   a) používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit 

       požár, výjimku uděluje Stará Paka. 

 

   b) rozdělávání ohňů do 50 metrů od dozrávajícího obilí. 

 

2) V období celého kalendářního roku obec zakazuje: 

 

   a) rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti 

 

   b) kouření v lesních porostech ve vzdálenosti 10 metrů od lesa 

 

   c) rozdělávání ohňů do 50 metrů od stohů sena a slámy, ve vysoké trávě a na rašelinných 

       pozemcích. Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných  

       látek 

 



   d) vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu ve vegetační ploše 

 

Čl.4 

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

    zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného  záchranného systému 150, 155,158 a 

    112 a systém ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 

 

2) Ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

    mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany,  

    uvedenou v čl. 2, odst. 2 

 

Čl.5 

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

1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v čl. 2, odst. 2, písm. a) 

    tohoto požárního řádu (viz. příloha č.1) 

 

2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární  

    ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. 

 

3)  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 

     zbrojnice adresa: Stará Paka, Revoluční 180 nebo na jiné místo, stanovené velitelem  

     jednotky. 

Čl.6 

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení 

dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

 

1) Obec Stará Paka stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární 

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

    

   a) umělé – rozvod veřejného vodovodu-podzemní hydranty 

 

2)Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením  

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

   příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedené v čl. 2  

   odst.2 

 

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 a trvalou  

    použitelnost zdroje. 

 

Čl.7 

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

 

1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna  



    požáru“. 

 

   a) Obecní úřad Stará Paka –č- telefonu 493 798 282 v pracovní době 

 

   b) starosta-krizový telefon č.605 250 827 

 

2) Fyzická osoba (občan) může dále využít místa pro hlášení požáru, kterými jsou veřejné  

    telefonní stanice nacházející se na území obce Stará Paka. Tyto místa jsou trvale onačena  

    tabulkou „zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla „150“. 

 

Čl.8 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

1) Vyhlášení požárního poplachu v obci 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) 

 

   b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH „ , vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje  

       hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“ ) po dobu jedné minuty ( je jednoznačným a  

       nezaměnitelným s jinými signály). 

 

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

     poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem umístěným v budově Obecního úřadu ve  

     Staré Pace. 

Čl.9 

 

Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany v obci, v závislosti na 

vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden 

v příloze č. 2. 

Čl.10 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 9.7.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Hlostová                                                                 Eduard Hradecký 

 místostarosta                                                                         starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24.6.2005 

Sejmuto:     9.7.2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


