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Obecně závazná vyhláška Města Adamova 
č. 3/2005 

Požární řád města Adamova 
 

Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 31.3.2005 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona             
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle  § 29 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 15 Nařízení 
vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Článek 1 
Účel a organizace požární ochrany 

Požární řád města Adamov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve 
městě Adamově.  

Článek 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

Město Adamov pro zajištění požární ochrany ve městě zřizuje: 

2.1. Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Adamov, která zajišťuje a provádí hašení 
požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní 
další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ve svém 
územním obvodu. V čele jednotky sboru dobrovolných hasičů města stojí velitel, který plní 
stanovené úkoly mu dané zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a úkoly vyplývající dále z funkce velitele udělené mu jmenováním. 

2.2. Město Adamov smluvně zajistí osobu odborně způsobilou, která plní úkoly plynoucí ze 
zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Plní povinnosti města Adamov             
v oblasti požární ochrany. 

Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

Pro účely zabezpečení těchto činností se rozumí:                                                                              

3.1. Požární bezpečnost při činnostech v objektech se řídí zákonem 133/1985 Sb. o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů a jsou vymezeny podle druhů činnosti specifikovaných 
v § 4 uvedeného zákona. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech               
v objektech musí odpovídat oddílu 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

3.2. Za požárně nebezpečné činnosti, se zřetelem na místní situaci, v době zvýšeného 
nebezpečí požáru (období déle trvajícího sucha apod.) , jsou považovány: 
- manipulace se zbytkovými hmotami po lesní těžbě    
- spalování stébelnatých biologických hmot a jiných látek na volném prostranství 
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3.3. Při provádění výše uvedených požárně nebezpečných činností jsou právnickým                      
a podnikajícím fyzickým osobám stanoveny tyto povinnosti: 

3.3.1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zpracovat vlastní písemný 
pokyn, ve kterém budou stanoveny podmínky k zajištění požární ochrany při této činnosti. 
Spalování bude oznámeno na Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) nebo Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Adamov a na Městský úřad Adamov. Při této činnosti bude zejména 
zajištěno: 

a) určení osob, odpovědných za zabezpečení požární ochrany při spalování, ustanovení 
požární hlídky, zajištění školení osob provádějících tyto práce a odborné příprava 
členů požárních hlídek, podrobné seznámení s technologií spalování, způsob přivolání 
jednotek požární ochrany v případě požáru, vedení průkazné evidence o tomto školení 
a odborné přípravě, 

b) povinnost ukončit spalování předčasně při změně klimatických podmínek (např. větru 
apod.), které by mohly nepříznivě ovlivnit provádění prací a způsobit nekontrolované 
rozšíření ohně, 

c) povinnost zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování a i minimálně 1 hodinu 
po ukončení spalování osobou starší 18 let, 

d) zajištění místa spalování před začátkem prací od okolí dostatečně širokým pruhem, 
obnaženým až na minerální půdu odstraněním veškerého hořlavého materiálu (listí, 
jehličí, zbytky dřevní hmoty apod.) tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně z místa 
spalování, 

e) stanovení podmínek za jakých není možno spalování provádět, (např. větrné počasí, 
sucho, nedostatečná možnost zabezpečení okolí pálení vzhledem k okolním hořlavým 
materiálům, které nelze odklidit do bezpečné vzdálenosti apod.) , stanovení osoby, 
která tuto záležitost posoudí. 

Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

Nepřetržité zajištění požární ochrany ve městě je zajišťováno prostřednictvím Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Adamov (dále jen JSDH), osob řídících ohlašovny požáru a ve 
spolupráci s HZS Jihomoravského kraje se sídlem v Blansku. 

Článek 5 
Přehled zdrojů vody 

5.1. Město Adamov zajišťuje u hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná. 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů jsou předávány plány obcí s vyznačením umístění 
hydrantů a dalších vodních zdrojů. 

5.2. Druhy požární vody: 

a) hydrantová síť Adamov 
b) požární nádrž: koupaliště Adamov  (sezónně v měsících červen – září) 
c) přírodní zdroje vody - řeka Svitava, Křtinský potok. 
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5.3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat                 
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení 
požárů. 

Článek 6 
Seznam ohlašoven požárů a další místa odkud lze hlásit požár 

6.1. Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou, vybavené potřebnými komunikačními 
prostředky, určené k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události                   
a k vyhlášení požárního poplachu. Činnost ohlašovny požáru se řídí řádem ohlašovny 
požáru, který je uložen na ohlašovně. Obsluha ohlašovny musí být s tímto řádem 
dostatečně seznámena a proškolena pro výkon této činnosti obsluhy ohlašovny požáru. 
Ohlašovny požáru, nebo místa odkud lze hlásit požár musí být ve městě zřízeny tak, aby 
splňovali podmínku 15 minutové dosažitelnosti běžnou chůzí. Ohlašovny požáru nebo 
místa odkud lze hlásit požár musí být zřetelně označeny tabulkou " Ohlašovna požárů"             
a další místa pro hlášení požárů tabulkou " Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního 
čísla 150. 

6.2 Seznam ohlašoven požárů: 

a) velitel JSDH, tel. č. 607 711 785 
b) zástupce velitele JSDH, tel. č. 723 868 574  
c) Hasičská zbrojnice, Fibichova 45, Adamov, tel. č. 516 446 155                                            
d) Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov, tel. č. 516 446 383 
e) Mezi další místa odkud lze hlásit požár patří veřejné telefonní stanice, telefonní 

automaty, pevné tel. linky, mobilní telefony. 

6.3. Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě: 

6.3.1. akustickými sirénami elektronickou cestou prostřednictvím operátorů tísňového 
volání na linkách 112,150,158,155,156. Signál pro vyhlášení požárního poplachu el. 
sirénami je následující: 

25 vteřin zapnuto 
10 vteřin vypnuto 
 25 vteřin zapnuto 

6.3.2. svolávacím zařízením JSDH Adamov  

6.3.3. městským rozhlasem 
 

Článek 7 
Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany 

7.1. Pro město Adamov je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů Adamov v počtu 
max. 20 osob. Je vybavena vozidly CAS 24/3500/350-S2Z, CAS 24/3500/350-M2R, 
DA8-L1V, VEA-L1. 
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Článek 8                                                                                                                              
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

jsou dány § 5, 6, 6a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Adamov. Porušení 
povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek ve smyslu 
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění a zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně, v platném znění. 

Článek XI 
Zrušovací ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/96 Požární řád 
města Adamova, kterou se ruší Vyhláška č. 6/92, včetně dodatku č. 1, a dále ruší Požární 
řád města Adamova schválený 11.4.2000.  

Článek XII 
Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.5.2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………………                ……………………………………… 
                     PaedDr. Věra Hlavsová                                      Ing. Jaroslav Bernášek 
                             místostarostka                                                          starosta 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………. 
Sejmuto dne: ………………….…….. 


