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Zastupitelstvo Města Buštěhradu 

Obecně závazná vyhláška   

Města Buštěhradu 

kterou se vydává  

Požární řád města Buštěhradu 

 
Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání konaném dne 25. 01. 2023 usnesením č. 

7 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 

10 písm. d) a  

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. 

 
 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města Buštěhradu. (dále jen „obec“) je zajištěna 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této 

vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“ 
 

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila 

velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž 

předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za půl roku. 
 

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva 

obce dále pověřeny tyto orgány obce: 

a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x 

za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární 

ochraně v obci, 

b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění 

povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné 

působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců. 

 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku 

požáru se zřetelem na místní situaci 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních 

podmínek považuje: 
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a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných 

prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se 

nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním 

předpisu kraje
1
 či obce

2
 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

 

 
 

 

1
 § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně 

2
 § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně 

3
 § 13 zákona o požární ochraně 

 

 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

 
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7. 
 

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

mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 

uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky. 

 

Čl. 5 

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a 

vybavení 

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny 
v příloze č. 2 vyhlášky. 

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do 

požární zbrojnice JSDH Buštěhrad, budova bez č.p., souřadnice umístění 50.1546853N, 

14.1901411E a nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 

 

Čl. 6 

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

(1) 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
4
. 

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením a jsou uvedeny v příloze č. 3 

této vyhlášky. 

(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů. 
 

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení 
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(1) Obec zřídila následující ohlašovny požárů, která jsou trvale označena tabulkou 

„Ohlašovna požárů”: 

a) Budova Městského úřadu na adrese Revoluční 1, Buštěhrad, 273 43  

b) Hasičská zbrojnice JSDH Buštěhrad, budova bez č.p., Buštěhrad, 273 43 

 Souřadnice umístění: 50.1546853N, 14.1901411E 
 

(2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena 

tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou: 
a) Infocentrum Buštěhrad, Revoluční 1/4, Buštěhrad 273 43 

 

 

4
 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 

5
 nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010
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Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 
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) nebo 

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou nebo 

rotační sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – 

ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými 

signály) 

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu 

se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, popř. dopravním 

prostředkem vybaveným audiotechnikou 
 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 

Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. 

 

Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2018 ze dne 27. 06. 2018 

 

 

Čl. 11 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 

vyhlášení. 

 

                     

 

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

Mgr. Jakub Plášek                                                        Ing. Arch. Daniela Javorčeková 

   místostarosta                                                                           starosta 

 
Zveřejněno ve sbírce právních předpisů obcí dne: 27. 01. 2023 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce požární řád 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
Středočeského kraje 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce požární řád 

Město Buštěhrad zřídilo dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Buštěhrad, která je zařazena v kategorii 

JPO V s minimálním početním stavem daným vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti požární ochrany ve znění pozdějších předpisů v počtu minimálně 9 členů. 

Minimální stav požární techniky k zajištění požární ochrany Města Buštěhrad: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUPEŇ 

POPLACHU 

1.  

JEDNOTKA 

PO 

2.  

JEDNOTKA 

PO 

3.  

JEDNOTKA 

PO 

4.  

JEDNOTKA 

PO 

5.  

JEDNOTKA 

PO 

6.  

JEDNOTKA 

PO 

1.  
STUPEŇ 

Stanice HZS 
Kladno 

JSDH Buštěhrad JSDH Hřebeč 
JSDH 

Středokluky 
- - 

2.  

STUPEŇ 

JSDH 

Brandýsek 

Stanice HZS 

Slaný 

JSDH 

Stehelčeves 
JSDH Dřetovice JSDH Hostouň JSDH Zákolany 

3.  

STUPEŇ 
JSDH Pchery 

Stanice HZS 
Kralupy nad 

Vltavou 

JSDH Kněževes 

(PZ) 

Stanice HZS 

Roztoky 
JSDH Braškov - 

ZVLÁŠTNÍ 

STUPEŇ 
JSDH Unhošť 

JSDH Pletený 

Újezd 

Stanice HZS 

Petřiny (HS-2) 
JSDH Vinařice 

SŽ Kralupy nad 

Vltavou 
- 

Typ techniky Provedení Objem hasební látky Výškový dosah Počet ks 

CAS 
Z (základní) nebo R 

(redukované) 
Min. 2500l - 1 

CAS 

R (redukované) nebo 
VH (velkoobjemové 

hašení) 

Min. 8000l - 1 

AP / AZ Z (základní) - Min. 20m 1 

DA Z (základní) - - 1 
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce požární řád 

ů vody 

a) Přehled zdrojů vody 

 

b) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť 

a směru příjezdu k nim 
 

 

KÚ Typ zdroje Název zdroje N E Adresa Vlastník 

Buštěhrad 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník 

Nový rybník 50.1560553N 14.1878678E 
Buštěhrad, ul. U 

Rybníka 
město Buštěhrad 

Buštěhrad 
1 Vodní plocha-
přehrada/rybník 

Starý rybník 50.1572786N 14.1896167E 
Buštěhrad, ul. 
Nad Rybníkem 

město Buštěhrad 

Buštěhrad 
4 Hydrant-
nadzemní 

hydrant 50.1526253N 14.1954483E 
Na hřbitově, ul. 

Kladenská 
Středočeské 
vodárny a.s. 

Buštěhrad 
4 Hydrant-
nadzemní 

hydrant 50.1556019N 14.1891292E 
ul.Podhradí, 
Buštěhrad 

Středočeské 
vodárny a.s. 
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