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Obec Bříza                                                                             

 

Vyhláška č. 1/2019 
 

Obec Bříza na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17. 6. 2019 Podle § 29 odst. 1 

písm. o) bod 1., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády ČR 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 

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BŘÍZA 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

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

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 
Za zabezpečení požární ochrany v  rozsahu působnosti obce odpovídá obec Bříza, úkoly 
vyplývající z předpisů o požární ochraně, plní v samostatné a přenesené působnosti. 
 
1.  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:  
a)  Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Straškov-Vodochody na základě 

Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany mezi obcí Bříza a obcí 
Straškov-Vodochody. 

b)  Jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor 
Litoměřice, stanice Roudnice nad Labem. 

 
2. Kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném 

rozsahu obec pověřuje odborně způsobilou osobu v  oblasti požární ochrany (konkrétní 
určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace PO obce). 

 

Čl. 3 

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

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 
 

I. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek 
považují činnosti při zpracování nebo skladování hořlavých látek ve větším množství 
(např. dřevo, papír, hořlavé kapaliny) ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost při těchto činnostech 
zabezpečí podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodržováním povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu (např. zřízením 
preventivní požární hlídky). 

II.  Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se dle místních podmínek považuje období 
sklizně zemědělských plodin, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru (sklizeň sena, 
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obilovin, kukuřice a luskovin na semeno). Dále se za dobu se zvýšeným nebezpečím 

požáru se dle místních podmínek považuje období sucha. V těchto obdobích je 

přísně zakázáno pálení ohňů, práce s otevřeným ohněm na polích a jejich 

blízkosti a v lesích a jejich blízkosti. 
 

 

III. Fyzické osoby jsou povinny: 
 

1)  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů tím, že: 
a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv 
b) nebudou ponechávat bez dozoru zapálené lokální spotřebiče, zapnuté elektrické nebo 
plynové spotřebiče, pokud není v návodu od výrobce uvedeno jinak. 
c) popel budou ukládat na bezpečné místo 
d) budou dodržovat bezpečné vzdálenosti tepelných spotřebičů (určené výrobcem) od 
stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot 
e) budou dodržovat minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u 
spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v 
ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve 
směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech 
 

2)   počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek tím, že: 
a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly, a k tomu účelu určené a úniky 
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem 
b) při používání spotřebiče na propan-butan budou umístněné provozní kovové tlakové 
nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj 
otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními 
a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve 
světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech 
určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách 
c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv 
d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení 
nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár 
nebo jej dále rozšiřovat 
 

3)  Fyzické osoby, fyzické podnikající a právnické osoby jsou povinny dodržovat bezpečné 
vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m

3
): 

 300 m od závodu, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky 
nebo hořlavé kapaliny 

 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na náspu 

 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní 
koleje železniční trati 

 60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než 
kolej železniční trati 

 60 m od veřejné komunikace 

 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obce, činné skládky domovního odpadu, 
volného skladu sena a slámy 

 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí  

 

 
4)  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm 

a) dodržovat zákazy po dobu se zvýšeným nebezpečím požáru 
b) při pálení ohňů budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a 
hořlavých materiálů, pálení bude prováděno pod dozorem dospělé osoby, po skončení 
spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo.  
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c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou 
dodržovány povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně (platí pro fyzické, 
podnikající fyzické a právnické osoby) 
d) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínu, kouřovodů a spotřebičů paliv v 
objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a 
odstraňovat zjištěné závady 
e) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a 
spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěná závada bránicí jejich bezpečnému užívání, až do 
jejího odstranění 
f) plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech 
g) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a jiných místech, ve kterých může dojít ke 
vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu 
h) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání 
požárů a záchranné práce, neskladovat materiály a předměty tak, aby znemožnily 
přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné 
práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy a obstarávat v 
souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné 
prostředky požární ochrany 
i) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 
jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby 
jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám 
j) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření 
dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené 
těmito orgány 

 

 

IV.  Fyzické osoby nesmí: 
a)  provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací 
b)  poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany 
c)  jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením 

v lese 
d)  vypalovat křoviny, trávy, plevel, a suchý rákos. Výjimky může povolit orgán místní 

správy.  

 

 

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku,  
se postihuje dle přestupkového zákona      

 

 

 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 
 

1.  Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 
zajištěno ohlašovnou požáru, uvedené v čl. 6 

 
2.  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů obce před požáry, živelními pohromami a 

jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární 
ochrany uvedenými v čl. 2 

 

Čl. 5 
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Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. 

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti. 

 
Obec nemá vlastní zdroje požární vody. V případě potřeby budou využity zdroje požární 
vody v obci Straškov-Vodochody uvedené v nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanoví 
podmínky zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje v platném 
znění.  

 

                                                                        Čl. 6 

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze ohlásit požár a způsob jejich 

označení. 

 
1. Obec zřizuje ohlašovnu požárů

1)
, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, 

která se nachází v budově Obecního úřadu obce na adrese Bříza 110, 413 01 Roudnice 

nad Labem (pouze omezeně v úředních hodinách Obecního úřadu), telefonické 

spojení  775 73 11 05 (starostka obce Jitka Procházková) nebo 725 962 867 

(místostarosta obce David Huja) (obojí pouze omezeně v úředních hodinách 
Obecního úřadu).  

2. Obec nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která by byla trvale označena tabulkou 

„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
2)
 

 

 

Čl. 7 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 

1.  Požární poplach je v obci Bříza vyhlašován následujícím způsobem: Vyhlášení 
požárního poplachu v obci se provádí prostřednictvím místního rozhlasu. 

Vyhlášeným signálem v obecním rozhlasu, který je vyhlašován pomocí znělky „požární 
poplach“. 

 
 
 
2.  K ověření platnosti požárního řádu obce, řádu ohlašovny požáru, akceschopnosti 

společné jednotky JSDH obce, věcných prostředků PO, použitelnosti vodních zdrojů 
požární ochrany, spojení a zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se vyhlašuje 
cvičný požární poplach nejméně jednou ročně: 

 
ústně vyhlášeným signálem   

„Cvičný požární poplach“ 
 

který je vyhlašován místním rozhlasem. 

 

 

Čl. 8 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu  

z požárního poplachového plánu kraje 
 

                                                           
1)

 každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového 

řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, 

povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost 

na operační středisko HZS       
2) 

k hlášení požárů lze využít rovněž např. síť veřejných telefonních stanic (budek) označených symbolem 

telefonního čísla 112 nebo 150 
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Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Ústeckého kraje

3)
 je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 

 

Čl.9 

Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 17. 6. 2019 a nabývá účinnosti dnem 18. 6. 2019. 

 

 

 

 

 

 ---------------------------                                                                      --------------------------------- 
 zástupce starosty                                                                                 s t a r o s t a     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3)

 nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 

20. 7. 2011 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, požární řád  

 
 

POŽÁRNÍ 

POPLACHOVÝ PLÁN 

 

Pro  město - obec:              Bříza 
      

      
 
 

Stupeň  Jednotka 

I.  
HZS Roudnice n/L 
SDH Straškov - 
Vodochody 
SDH Roudnice n/L  
SDH Mšené - lázně 
 

II.  
HZS Lovosice 
SDH Brozany n/O 
SDH Budyně n/O  
SDH Horní Beřkovice 
SDH Vrbice u Polep  
SDH Bohušovice n/O  
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, požární řád 

 

 

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Straškov - Vodochody 
 

Dislokace JSDH 

Straškov - 

Vodochody 

Kategorie 

JSDH Straškov 

- Vodochody 

Minimální počet 

členů 

Počet členů 

družstva 

Straškov JPO V 12 1 + 3 

 
 

B) Vybavení JSDH Straškov - Vodochody 

 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany Počet kusů 

Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení 1 

Motorová stříkačka 1 

Vozidlová radiostanice požární ochrany 1 

Přenosná radiostanice požární ochrany 2 

Přenosná motorová pila 1 

Plovoucí čerpadlo 2 

Elektro centrála 1 
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, požární řád  

 

Přehled některých zdrojů vody pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 1 a 2 vyhlášky, 

včetně doporučených tras příjezdu:  
 
 

 
 
 


