
  
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 
 

Požární řád 
 
Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 22. zasedání dne 26.03.2014 usnesením číslo 
51/22Z/2014 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“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města 
Šluknov (dále jen „město“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany  

ve městě 
 

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů města Šluknov (dále jen „JSDH Šluknov“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále 
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. 

2) Rada města projednává stav požární ochrany ve městě nejméně jedenkrát ročně a dále 
vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, 
poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.  

 
Článek 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

stanoví kraj svým nařízením.1) 
2) Každá právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti, si dle zákona 

o požární ochraně provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí2)  
a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně.  

3) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární 
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru.  

 

                                                           
1) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  
2) § 4 zákona o požární ochraně 



Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

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

mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany 
uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky. 

2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy, či jiné mimořádné události na území města  
je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.  

 
Článek 5 

JSDH Šluknov, kategorie, početní stav a vybavení 
 
Město zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDH Šluknov. Dislokace, kategorie a minimální 
početní stav JSDH Šluknov a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou 
uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.   

 
Článek 6 

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

 
1) Město zabezpečuje zdroj vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním 

a vybavením umožňuje účinný požární zásah. Jedná se o přirozený zdroj – rybník 
Zezulák na pozemkové parcele č. 2572 v k. ú. Šluknov.  

2) Město stanoví další zdroj vody k hašení požárů a podmínku jeho trvalé použitelnosti. 
Jedná se o umělý zdroj - hydrantovou síť – s odběrným místem (hydrantovým 
nástavcem) v městské části Šluknov na pozemkové parcele 2567/2 v k. ú. Šluknov v ulici 
Svojsíkova u č. p. 944.     

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je na základě zákona o požární 
ochraně povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární 
techniky a čerpání vody pro hašení požárů.3) 

4) Vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je povinen provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti 
podzemního hydrantu a přijmout nápravné opatření v případě jeho nefunkčnosti  
a informovat město o výsledku těchto kontrol a přijatých opatřeních.    

5) Vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je dále povinen oznámit městu: 
a) ve lhůtě nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním 

zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení 
požárů, 

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, které by znemožnila jeho 
využití k čerpání vody pro hašení požárů. 

6) Zdroje uvedené v odst. 1 a 2 jsou graficky znázorněny v příloze č. 3 vyhlášky.  
 

Článek 7 
Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich 

označení 
 

1) Město zřizuje následující ohlašovnu požárů4), která je trvale označena tabulkou 
„Ohlašovna požárů“ a nachází se v budově Městské policie Šluknov, nám. Míru 431, 
Šluknov, telefonní č. 412 315 310. V době, kdy jsou strážníci Městské policie Šluknov 
mimo objekt, plní funkci ohlašovny velitel Městské policie Šluknov na mobilním 
telefonním č. 602 881 677. 

                                                           
3) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 
4) § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ohlašovna požárů - 
místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání 
hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož 
i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. 



2) Město zřizuje další místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena tabulkou 
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150. Jsou jimi: 
a) služebna Policie České republiky – Obvodní oddělení, na ulici Sokolská 1031, 

Šluknov, 
b) požární stanice Šluknov Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Zámecká 

840, Šluknov. 
Článek 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 
 
1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „Požární poplach“, který  

je vyhlašován přerušovaným tónem rotační sirény, která je umístěna na budově: 
a) Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, a to po dobu 60 sekund (25 vteřin 

tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón); siréna je ovládaná dálkově z Krajského 
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 

b) Domu kultury Šluknov, T. G. Masaryka 321, Šluknov, a to po dobu 230 sekund  
(60 vteřin tón – 25 vteřin přestávka – 60 vteřin tón – 25 vteřin přestávka – 60 vteřin 
tón); siréna je ovládaná ručně z Hasičské zbrojnice Šluknov. 

2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedených 
v odst. 1, se požární poplach ve městě vyhlašuje vyzváněním zvonů. 

3) Pro členy JSDH Šluknov se navíc souběžně vyhlašuje požární poplach prostřednictvím 
mobilních telefonů, které se nachází u těchto členů JSDH Šluknov. 

 
Článek 9 

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

 
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky: 

a) č.   2/2004, Požární řád města Šluknov, ze dne 09.09.2004, 
b) č. 3/2004, Stanovení podmínek k zajištění požární ochrany při akcích, kterých  

se zúčastňuje větší počet osob, ze dne 09.09.2004.   
 

Článek 11 
Účinnost 

 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.05.2014.  
 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Jiří Beneš  

místostarosta 
Mgr. Eva Džumanová 

starostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  …………….. 2014  

 
Sejmuto z úřední desky dne:  …………….. 2014 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, Požární řád 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje 

 
 

Územní odbor Děčín HZS Ústeckého kraje – okres Děčín 
 

P O Ž Á R N Í 
P O P L A C H O V Ý   P L Á N 

 
Pro město – obec:    Šluknov 
     Císařský, Kunratice, Nové Hraběcí 

 
Stupeň Jednotka 
 
I. 

 
HZS Šluknov 
SDH Šluknov 
SDH Velký Šenov 
SDH Jiříkov 
 

 
II. 

 
SDH Rumburk 
SDH Vilémov 
SDH Mikulášovice 
SDH Dolní Poustevna 
HZS Varnsdorf 
SDH Krásná Lípa 
 

 
 
Pro město – obec:                        Šluknov 

     Šluknov, Královka, Království, Harrachov, Rožany  
 

Stupeň Jednotka 
 
I. 

 
HZS Šluknov 
SDH Šluknov 
SDH Jiříkov 
SDH Velký Šenov 
 

 
II. 

 
SDH Rumburk 
SDH Mikulášovice 
SDH Vilémov 
SDH Dolní Poustevna 
HZS Varnsdorf 
SDH Krásná Lípa  
 

 



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, Požární řád 
 

 
A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Šluknov 

 
 
 
Dislokace JSDH 

Šluknov 
Kategorie JSDH 

Šluknov 
Počet členů Minimální počet 

členů v pohotovosti 
Šluknov JPO III/1 12 4 

 
 
 
 
 

B) Vybavení JSDH Šluknov 
 
 
 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet kusů 
Cisternová automobilová stříkačka 2 
Dopravní automobil 2 
Automobilový žebřík 1 
Motorová stříkačka 2 
Přetlaková ventilace 1 
Elektrocentrála 2 
Plovoucí čerpadlo 2 
Motorová pila 2 
Izolační dýchací přístroj 8 
Vozidlová radiostanice 5 
Přenosná radiostanice 7 
Mobilní telefon 1 
      



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, Požární řád 
 
 
Grafické znázornění zdrojů vody pro hašení požárů: 
 
Rybník Zezulák na pozemkové parcele č. 2572 v k. ú. Šluknov 

 
 
Hydrantový nástavec na p. p. č. 2567/2 v k. ú. Šluknov v ulici Svojsíkova u č. p. 944 

 
 
 


