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M�STO JEVÍ�KO 

Obecn� závazná vyhláška 
m�sta Jeví�ko
�. 1/2012, 

požární �ád m�sta Jeví�ko 

Zastupitelstvo m�sta Jeví�ko se na svém zasedání dne 16. 5. 2012 usnesením �. 19/1 písm. e) 
usneslo vydat na základ� § 29 odst. 1 písm. o) zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 15 na�ízení vlády �. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochran� a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):

�l. 1 
P�edm�t a p�sobnost vyhlášky

(1) Požární �ád m�sta Jeví�ka upravuje organizaci a zásady zabezpe�ení požární ochrany 
 na území m�sta Jeví�ka a jeho místní �ásti Zadní Arnoštov. 

(2) Požární �ád je závazný pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby a osoby 
 vlastnící �i užívající nemovitost na území m�sta �i jeho místní �ásti1.

�l. 2 
Vymezení �innosti osob pov��ených zabezpe�ováním požární ochrany

(1) Za požární ochranu na území m�sta a jeho místní �ásti odpovídá starosta m�sta.  

(2) Ve m�st� je z�ízena jednotka sboru dobrovolných hasi�� obce (dále jen „JSDH“), za jejíž 
�innost odpovídá velitel jednotky.  

(3) M�sto  ur�uje osobu odpov�dnou za p�ipravenost a akceschopnost požární techniky, kterou 
 je správce Domu hasi��. 

(4) Osobou na m�stském ú�ad� pov��enou pln�ním úkol� na úseku požární ochrany je tajemník 
 m�stského ú�adu.

�l. 3 
Podmínky požární bezpe�nosti p�i �innostech, v objektech nebo v dob� zvýšeného 

nebezpe�í vzniku požáru se z�etelem na místní podmínky

(1) Podmínky zabezpe�ení požární ochrany v dob� zvýšeného nebezpe�í vzniku požáru stanoví 
Pardubický kraj svým na�ízením.  

(2) M�sto stanoví se z�etelem na místní pom�ry podmínky požární bezpe�nosti p�i �innostech, 
dob� a v objektech se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru: 

a) za �innosti, p�i kterých hrozí nebezpe�í vzniku požáru, se podle místních podmínek 
považují všechny práce, p�i kterých je používán otev�ený ohe�, sva�ování, používání 
pyrotechnických zábavných prost�edku, skladování technických plyn� a manipulace 
s nimi, skladování a �erpání PHM, a dále práce, p�i kterých vzniká a usazuje se ho�lavý 
prach. 

b) za dobu se zvýšeným požárním nebezpe�ím se podle místních podmínek považuje 
období   nadm�rného  sucha,  zejména  období  s  dlouhodobým   nedostatkem  srážek,  

                                                          
1

Základní povinnosti všech osob stanoví p�íslušná ustanovení zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a vyhlášky �. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
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nízkou pudní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodob� vysokou teplotou vzduchu a suchým 
v�trem.  Po�átek  a  ukon�ení  období  zvýšeného  nebezpe�í  vzniku  požáru vyhlašuje  

c) m�sto Jeví�ko na základ� vyhlášení Krajského ú�adu Pardubického kraje. V p�ípad�
vyhlášení období se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru je nutné zejména dodržovat 
p�ísný zákaz kou�ení, rozd�lávání a používání otev�eného ohn� v lesích a p�ilehlých 
pozemcích a cestách. Dále pak je nutné zejména  zajišt�ní maximální hospodárnosti p�i 
využívání všech vodních zdroj�, zvlášt� pak t�ch, které jsou ur�eny pro hašení 
p�ípadných požár� a zabezpe�ení pr�jezdnosti všech p�ístupových komunikací pro 
požární techniku a p�ístupu ke zdroj�m požární vody. 

d) Za objekty se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru se podle místních podmínek 
považují všechny objekty, ve kterých byla provozovaná �innost za�len�na do kategorie 
se zvýšeným požárním nebezpe�ím nebo vysokým požárním nebezpe�ím podle 
p�íslušného p�edpisu. Provozovatel nebo majitel takového objektu je povinen 
v takovémto objektu zajistit požární bezpe�nost v souladu s platnými p�edpisy o požární 
ochran�. Zabezpe�ení požární ochrany v budovách zvláštního významu se �ídí 
podmínkami stanovenými p�íslušnými právními p�edpisy. 

(3) Po�adatel akcí ve m�st� a jeho místní �ásti, kterých se zú�ast�uje v�tší po�et osob, 
je povinen p�i své �innosti plnit podmínky dané zvláštními p�edpisy. (zákon �. 133/1985 Sb., 
o požární ochran� a vyhláška MV �R �. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném zn�ní).  

�l. 4 
Zp�sob nep�etržitého zabezpe�ení požární ochrany 

Požární ochranu m�sta Jeví�ka zajiš�uje v denní i no�ní dobu ustanovená jednotka sboru 
dobrovolných hasi�� m�sta Jeví�ko, Hasi�ský záchranný sbor Pardubického kraje a další jednotky 
požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje. Po�adí jednotek 
požární ochrany v p�ípad� požáru je uvedeno v p�íloze �. 1 této vyhlášky.

�l. 5 
Jednotka sboru dobrovolných hasi�� m�sta, kategorie, po�etní stav a vybavení

(1) M�sto Jeví�ko z�izuje jednotku sboru dobrovolných hasi�� kategorie JPO II/1, která sídlí 
na adrese Svitavská 466, Jeví�ko. 

(2) JSDH provádí hašení požár� a záchranné práce p�i živelních pohromách a jiných 
mimo�ádných událostech a plní další p�ípadné úkoly ve svém územním obvodu. 

(3) �lenové jednotky se p�i vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

JSDH kategorie po�etní stav �len� jednotky technické vybavení 

JSDH m�sta Jeví�ko JPO II / 1

po�etní stav 21 

minimální po�etní stav 
v pohotovosti 

1 + 3 

DA - Škoda Forman 
CAS-32 - TATRA 148 s výbavou 
CAS 20 - Renault s výbavou 
DA - Peugeot Boxer 
PPS-12, motorová pila, kalové 
�erpadlo, RDST, elektrocentrála, 
osv�tlovací technika, plovoucí 
�erpadlo MACXIMUM, 
vyproš�ovací za�ízení Narimex 

�l. 6 
Zdroje vody pro hašení požár� a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Jako zdroje vody pro hašení požár� jsou stanoveny stávající vodovodní �ady ve�ejného 
vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých 
ulicích na celém území m�sta a jeho místní �ásti. Hydranty jsou vyzna�eny orienta�ními 
tabulkami umíst�nými na viditelných místech. V sou�asné dob� jsou jednotlivé hydranty jako  



Obecn� závazná vyhláška m�sta Jeví�ko �. 1/2012, požární �ád m�sta Jeví�ko

3/4 

zdroje vody pro hašení požár� vybrány tak, aby v p�ípad� požáru na r�zných místech území 
m�sta a místní �ásti Zadní Arnoštov pokryly požadovanou pot�ebu požární vody.  

(2) Seznam míst s provozuschopnými požárními hydranty obsahuje p�íloha �. 2 této vyhlášky. 
V souvislosti s každoro�ním nár�stem hydrant� je nutné provád�t 1 x ro�n� aktualizaci p�ílohy 
�. 2 (p�ehledu umíst�ní podzemních a nadzemních hydrant� na území m�sta a místní �ásti 
Zadní Arnoštov)2. 

(3)   Opravy a provozuschopnost hydrant� zajiš�uje provozovatel ve�ejného vodovodu. 

(4)  Další zdroje vody pro hašení požár� : 
  Jeví�ko  - vodní nádrž Žlíbka 
    - Malonínský potok 
    - Smolenská nádrž 

     Zadní Arnoštov - rybník na pozemku p. �. 130/4 

�l. 7 
Seznam ohlašoven požár� a míst pro hlášení požár�

(1) Úlohou ohlašoven požáru je p�ijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci 
a další �innost zabezpe�ovat v souladu s �ádem ohlašovny požáru. 

 Ohlašovna požáru je ozna�ena tabulkou „Ohlašovna požáru“ a další místa pro hlášení požár�
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního �ísla 150 .

(2) M�sto  Jeví�ko  nemá  z�ízenu  ohlašovnu  požáru,  proto  její  funkci  plní  ohlašovna  požáru  
       opera�ního st�ediska Hasi�ského záchranného sboru Pardubického kraje: 

 - tís�ové volání Hasi�ského záchranného sboru �R: 150

 - jednotné evropské �íslo tís�ového volání:   112

(3) Ve všech �ástech m�sta a místn� p�íslušné �ásti jsou rozmíst�ny ve�ejné telefonní automaty, 
které slouží jako místo pro ohlášení požáru, nebo jiné mimo�ádné události na telefonní �íslo 
150 a 112 a to bez použití finan�ní �ástky. 

(4) Požár nebo jiné mimo�ádné události lze též ohlásit prost�ednictvím GSM sítí mobilních  
operátor� z jakéhokoliv mobilního telefonu bez SIM karty nebo bez kreditu. V tom p�ípad�
se volí telefonní �íslo 112 nebo 150.  

�l. 8 
Zp�sob vyhlášení požárního poplachu

(1) Požární poplach ve m�st� Jeví�ko je vyhlašován sirénou, ovládanou za�ízením dálkového  
p�enosu (ZDP) z opera�ního st�ediska Hasi�ského záchranného sboru Pardubického kraje 
a slouží ke svolání jednotky požární ochrany. 

(2) �lenové JSDH jsou dále vyrozum�ni prost�ednictvím krajského opera�ního st�ediska HZS 
Pardubického kraje o vzniku požáru nebo mimo�ádné události SMS nebo AMDS zprávou 
na mobilní telefon.  

(3) V p�ípad� nefunk�nosti ZDP m�že být požární poplach vyhlášen prost�ednictvím manuálního 
spušt�ní sirény v objektu Domu hasi��. Manuáln� m�že spustit sirénu každý �len JSDH 
Jeví�ko, který je o události vyrozum�n. 

(4) P�i vyhlašování požárního poplachu elektrickou sirénou se dodržuje celostátn� platný tvar 
signálu v délce 1 minuty: 25 vte�in zapnuto, 10 vte�in vypnuto, 25 vte�in zapnuto. 

                                                          

2
Vlastník nebo uživatel zdroj� vody pro hašení je povinen, v souladu s p�edpisy o požární ochran�, umožnit použití požární techniky 
a �erpání vody pro hašení požár�, udržovat trvalou použitelnost �erpacích stanoviš� pro požární techniku a trvalou použitelnost 
zdroje. 

Vlastník pozemku/p�íjezdové komunikace ke zdroj�m vody pro hašení, je povinen zajistit volný p�íjezd pro mobilní požární techniku. 
Vlastník p�evede prokazateln� tuto povinnosti na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva v��i pozemku 
nebo komunikaci sám.
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�l. 10 
Sank�ní ustanovení

V p�ípad� porušení povinností stanovených touto obecn� závaznou vyhláškou, se postupuje podle 
zvláštních právních p�edpis� 3. 

�l. 11 
Záv�re�ná ustanovení

(1) Zrušuje se Požární �ád m�sta Jeví�ka vydaný dne 1. b�ezna 2000. 

(2) Obsahem p�ílohy �. 1, která je nedílnou sou�ástí této vyhlášky, je seznam sil a prost�edk�
jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje. 

(3) Obsahem p�ílohy �. 2, která je nedílnou sou�ástí této vyhlášky, je p�ehled umíst�ní 
podzemních a nadzemních hydrant� na území m�sta a místn� p�íslušné �ásti Zadní Arnoštov.

�l. 12 
Ú�innost  

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 7. 2012. 

         .........................................              .......................................... 

           Ing. Roman Müller, v. r.           Mgr. Miroslav Šafá�, v. r.  
                     starosta                    místostarosta 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 17. 5. 2012  
Sejmuto z ú�ední desky dne: 4. 6. 2012   

                                                          
3

nap�. zák. �. 200/19990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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P�íloha �. 1  

Seznam sil a prost�edk� jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
Pardubického kraje, územního obvodu Svitavy 

V p�ípad� požáru, v závislosti na p�íslušném stupni poplachu zasahují v m�st� Jeví�ku 
a místn� p�íslušné �ásti Zadní Arnoštov následující jednotky: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. stupe�:
JPO I HZS  Moravská T�ebová     CAS 15 Mercedes 

                                                           CAS 24 Liaz 

JPO II Jeví�ko            CAS 20 Renault  
CAS 32 T 148 
DA Peugeot Boxer 

  
JPO II Velké Opatovice  CAS 24 T 815 

                                                           CAS 32 T 815 

  JPO III Chornice                  CAS 16 Š 706 
DA 12 Avia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 stupe�:  

          JPO III  M�ste�ko Trnávka   CAS 24 Liaz 

          JPO III  K�enov              CAS 16 Š 706 

        JPO III   Dlouhá Lou�ka  AKV 8 Š 706 

         JPO III  Vranová Lhota  CAS 32 T148

JPO I  HZS Svitavy               CAS 30 T 815 - 7, CAS 24 T 815 
a dále dle nutnosti výšková a 
speciální technika 

JPO I HZS Konice   CAS 32 T 815 
  CAS 24 T 815 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 stupe�: 
       JPO III  Konice                CAS 24 Liaz 

       JPO II   B�ezová nad Svitavou  CAS 24 Man          

 JPO III  Kladky                         CAS 32 T 148 

      JPO V   Jarom��ice                  CAS 32 T 148 

 JPO V   Biskupice   PPS 12

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány 
prost�ednictvím opera�ního st�ediska HZS Pardubického kraje. 
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      P�íloha �. 2  
�

�

P�ehled umíst�ní podzemních a nadzemních hydrant� na území m�sta Jeví�ka 

a místní �ásti Zadní Arnoštov. 

�

�

P�íloha obsahuje:

- 1x textová �ást formátu A4 :  Požární hydranty Jeví�ko 

- 1x grafická �ást formátu A3 :  Plán rozmíst�ní podzemních a nadzemních požárních 
                                                         hydrant� v Jeví�ku 

- 1x textová �ást formátu  A4 :  Požární hydranty místní �ásti Zadní Arnoštov 

- 1x grafická �ást formátu A3 :  Plán rozmíst�ní podzemních a nadzemních požárních 
                                                         hydrant� v místní �ásti Zadní Arnoštov 
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P�íloha �. 2
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Stav k 21. 9. 2011 

Tlak     

P
o
�
.�

ís
lo

 

N
a

d
ze

m
n

í 
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o
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m
n

í 

DN MPa Umíst�ní Poznámky 

1 x   80 0.50 ul. Pionýrská - u �. p. 800   

2   x 80 0,34 ul. K. �apka - u bývalé kotelny   

3 x   80 0,33 ul. Svitavská - u h�bitova   

4   x 80 0,32 Palackého nám�stí - u Hotelu Morava   

5   x 80 0,56 ul. Biskupická - u �. p. 371   

6 x   100 0,51 ul. Na Rybníku - u firmy VHOS   

7 x   80 0,47 ul. T�ebovská - k�iž. ul. U cihelny   

8 x   80 0,32 Panské pole   

     

ZÁPIS  O  KONTROLE  HYDRANT�  -  JEVÍ�KO 
      

Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funk�nosti a aktualizace požárních hydrant� ve m�st�  
Jeví�ku. 
    

Hydranty jsou ozna�eny na map� (viz p�íloha) a jsou funk�ní.

      

      

      

      

      Jan Doležel. v. r.  

      VHOS, a. s. 
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P�íloha �. 2
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Stav k 21. 9. 2011 

Tlak     

P
o
�
.�

ís
lo

 

N
a

d
ze

m
n

í 

P
o
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m
n

í 

DN MPa Umíst�ní Poznámky 

1 x  80 0,40 k�ižovatka pod kravínem pr�tok 43,1 m
3
/hod. 

     

     

ZÁPIS  O  KONTROLE  HYDRANT�  -  ZADNÍ ARNOŠTOV 
      
Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funk�nosti a aktualizace požárních hydrant� v obci 
Zadní Arnoštov. 

    

Nadzemní hydrant je ozna�en v map� (viz p�íloha) a je funk�ní.

      

      

      

      

      

      Jan Doležel, v. r.  

      VHOS, a.s. 






