
 

 

Obec Velké Přílepy 
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy 

Obecně závazná vyhláška obce č. …./2020 

 

 

 

 
Obec Velké Přílepy na základě usnesení zastupitelstva ze dne …..podle § 29 odst.1 písm o) 

bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 

odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení Zákona o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku 
 

Požární řád obce 
 

Čl. 1 

 

Úvodní ustanovení 

 

Požární řád obce Velké Přílepy (dále jen obec) upravuje organizaci a zásady zabezpečení 

požární ochrany v obci dle §15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o 

požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.  

 

Čl. 2 

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec, která plní 

v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární 

ochraně.  

 

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

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných 

hasičů města Roztoky , na základě smlouvy. Smlouva o spolupráci byla uzavřena dne 

30. 5. 2012  podle § 69a zákona č. 133/185 Sb.  o požární ochraně v platném znění 

s městem Roztoky. Smlouva byla schválena rozhodnutím HZS středočeského kraje 

dne 7.8.2012 pod č.j. HSKL-8035-1/2012-IZS a OŘ.  

 

3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Velké Přílepy:  

 

a) Pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x 

ročně, při zasedání zastupitelstva obce a vždy po závažných mimořádných 

událostech majících vztah k požární ochraně obce. 

b) Pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

ve stanoveném rozsahu. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude 

součástí dokumentace obce. 

 

 



 

 

 

 

Čl. 3 

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

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje:  

a) Konání kulturních akcí konaných v budovách obce, které se zúčastní více jak 200 

lidí. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární 

hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí seznamu a 

povinností požární hlídky. Členy a proškolení požární hlídky zabezpečí pořadatel 

případné akce.  

 

2. Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období 

od 1.5. do 31.10. kalendářního roku. V tomto období obec  z a k a z u j e: 

a) používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků 

b) rozdělávání ohňů do 50 metrů od dozrávajícího obilí. 

 

3. V období celého kalendářního roku obec zakazuje: 

a) Rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od lesa,  

b) Kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti10 metrů od lesa 

c) Rozdělávání ohňů do 50 metrů od stohů sena a slámy a ve vysoké trávě. Místo pro 

rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek. 

d) Vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše  

 

Ostatní podrobnosti upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 21.7.2004 o 

veřejném pořádku, čistotě obce, o chovu zájmových zvířat, ochraně vodních zdrojů a 

ochraně ovzduší. 
 

4. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 

považuje:  

 

a) Knihovna umístěná v Centru volnočasových aktivit Roztocká č.p.129  

b) Kulturní sál sloužící též jako tělocvična pro ZŠ – Pražská č.p. 45 – v případě konání 

kulturních akcí, kde by bylo více jak 200 návštěvníků 

 

5. Za objekty bez požárního nebezpečí dle místních podmínek považuje:  

a) Budova obecního úřadu, Pražská č.p.162 

b) Centrum volnočasových aktivit Roztocká č.p. 129 – multifunkční sál vč. promítací 

kabiny (kapacita 78 osob) 

c) Dílny a sklady technických služeb, Pražská č.p. 45 

d) Restaurace, galerie, obecní policie, Pražská č.p. 45 

e) Budova – Pražská č.p. 130(obchody, sklady) 

f) Fotbalové kabiny, Májová č.p. 737 

g) Technické budovy čistírny odpadních vod, Podmoráňská č.p. 738 

h) Technická budova vodojemu, Roztocká č.p. 275 

i) Manipulační plocha se skladem a garáží na pozemku č.parc. 207/1 v k.ú. Kamýk u 

Velkých Přílep (za poštou)  
 



 

 

 

 

Čl. 4 

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

 

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.  

 

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

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 

uvedenými v Čl. 2. odst. 2. 

 

Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 

Obec nemá zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z důvodů uzavření smlouvy o 

sdružení finančních prostředků a vzájemné spolupráce při zajišťování úkolů podle zákona č. 

133/1985 Sb. s městem Roztoky u Prahy.  

 

Čl. 6 

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

stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti  

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 

které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah 

a) Přirozené – rybník ul. Podmoráňská 

b) Umělé – z hydrantu -  obecní vodovodní síť – dle seznamu obce 

 

2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce 

s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 

a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení 

předává jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a jednotce 

HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor krajské ředitelství.  

 

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o 

požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, 

zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, 

trvalou použitelnost zdroje.  

 

4. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit 

volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto 

povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči 

pozemku nebo komunikaci sám.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 7 

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení  

 

Obec zřizuje ohlašovnu požárů na obecním úřadu a to pouze v pracovních dnech. V případě 

nedostupnosti ohlašovny požárů je nutné volat telefonem tel. číslo 150.  

 

Čl. 8 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se neprovádí, jelikož v obci není určena výjezdová 

jednotka.  

 

Čl. 9 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


