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V y h l á š k a 
Č. 02/2015 

 
 
Zastupitelstvo obce Rosička se na svém zasedání dne 29. 12. 2014 usneslo vydat na základě § 
29 odst. 1 písm. O/ zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. l /zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  
 
 

Požární řád obce 
 

Čl. I  
Úvodní ustanovení 

 
 

 
Požární řád obce Rosička upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obce 
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 1972/2001 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/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen “JSDH“/ obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou 
/jednotkami požární ochrany podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů / dále jen “zákona o požární ochraně/, kategorii a dislokací 
jednotek požární  ochrany předurčených pro zásah v katastrálním území obce : 
 
a)  jednotka  Hasičský záchranný svaz, ulice Jamská  

           se dílem ulice Jamská, Žďár nad Sázavou , kategorie  JPO   I. 
b)  jednotka SDH   Velká Losenice                   , kategorie JPO   III. 

 
2/   K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 , zastupitelstvo : 
 

a) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
           1 x ročně minimálně a vždy po závažných mimořádných událostech v obci podávat        

    zprávu 
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

ve stanoveném rozsahu: 
     předseda SDH ……………….. Poul Jan  
     velitel  SDH ……………….. Němec Oldřich , případně preventista  
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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:     
   
  -  pálení klestí, suché trávy  - požární bezpečnost při provozování této činnosti je                   

zabezpečená – “organizátorem“ 
- pálení slámy -     požární bezpečnost při provozování této činnosti je   

zabezpečována     
   a/  AGRO a.s. Sázava    
   b/  soukromý zemědělec či chovatel koní – fyzická    

osoba     
- pálení “OHNĚ MÍRU “     -  požární bezpečnost při provozování této činnosti, je 

zabezpečená pořadatelem  
 
 
za spolupráce členů “ Jednotky Sboru dobrovolných hasičů“ dle zřizovací listiny 

ze dne 26.4.2002  
 
 
2/  Za dobu, se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: 

  
 a) vlhká píce ,obilí apod.  - AGRO a.s. Sázava, jed. hospodařící rolníci – 

chovatelé koní   
 b) období sucha - požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena 

- AGRO a.s.Sázava,soukromí vlastníci lesa, 
Svazek lesů – Přibyslav 
 

c) konkrétní složení požární hlídky – není určena  
 
 

Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1, písm. f/ bod 1, zákona o 
požární ochraně, respektive vychází z tohoto usnesení. 

 
 
  
 3/  Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

 
 
a) budova Obecního úřadu    -  požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečená 

pořadatelem a JSDH 
b) xxxxxxx 
c) xxxxxxx 
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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, vedených v čl. 7. 
 
 2/  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečována jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v čl. 1. 

 
 

Čl. 5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 
 1/ Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 1 
  - kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1 ….. 
  Příloha číslo  1 je nedílnou součástí požárního řádu obce . 
 
 
 2/  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do 

požární zbrojnice v budově OÚ v Rosičce  čp. 20 
 
 

Čl. 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. 

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 zdroje - rybník   - parc.č.  3 u autobusové čekárny 
  b) umělé zdroje - požární nádrž - parc.č.20 střed obce  
  c) odpadá 
 
 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 v č. 5 a jednotce HZS kraje 
Vysočina – územní odbor Žďár nad Sázavou. 

 
 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 je povinen 

zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. 
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  Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu, správce, nájemce, 
uživatele/ , nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 

  § 7 zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 
 
 1/  Obec zřizuje následují ohlašovnu požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 
  “ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“ 
 
  - Němec Oldřich  čp.  5   č.tel.561 202 241 
  - Poul Jan  čp.16  č.tel.737 737 946 
  - Obec Rosička čp.20  č.tel.602 117 501 
                                                                                          734 537 665 
 
 2/ K ohlášení požáru je dále možno využít: 
 
  telefonní automat na budově OÚ – bezplatné volání na telefon.číslo 

“ 150 “   nebo  “ 112 “ 
 

 
 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 
 

a) prostřednictvím rozhlasu – “ H O Ř Í  “ 
b) zvonění na místní kapličce signálem “POŽÁRNÍ POPLACH“  

po dobu jedné minuty -   z v o n      
 
 

Čl. 9 
Síly a prostředky 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu kraje Vysočina – Jihlava , je veden v příloze č. 1 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
 
- touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška ze dne 1. 1. 2007 
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Čl. 11 

Účinnost 
 
 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1. 1. 2015 
Projednána a schválena na zasedání ZO dne 4. 2. 2015 
 

 
 
………………………….      …………………………. 
   místostarosta obce        starosta obce  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 1 x příloha č.1 k vyhlášce č.01/2015 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 01/2015 
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Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního 
poplachového plánu kraje 
 

 1/  Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží    
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající osoby, které zřizují jednotku 
požární ochrany. 

 
 2/  V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci 

v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární 
ochrany. 

 
 
 

Stupeň 
požárního  
poplachu 

Jednotka PO 
 
950 291 11 

    
 
Žďár nad Sázavou 

I. Hasičský záchranný sbor Žďár nad Sázavou  
tel.č.950 270 101-7 

kat. JPO I. 

II. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů  
Velká Losenice  
Mob.- 724 186 533, 605 302 302 

kat. JPO III. 

 
 
 

Velitel     -  Němec Oldřich  čp.  5  tel.č. 723 085 120 
Předseda- Poul Jan čp.16  tel.č. 737 737 946 
     Sobotka Mir.,ing. čp.13  tel.č. 602 117 501 
     Sobotka Ladislav, ing. čp.13  tel.č. 739 565 377 
     Poul Petr, ing.  čp.16  tel.č. 724 632 636 
     Němec Jiří čp. 5  tel.č. 723 311 746 
     Zikmund Jaroslav  čp.19  tel.č. 604 308 066 
 
 
 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů 
v pohotovosti 

Obec Rosička  7 4 
Požární technika a věcné prostředky v PO Počet 
PPS 12 1 

 
 
Zřizovací listina – jednotky sboru dobrovolných hasičů – Rosičky s účinností od 26.04.2002 
zřizuje usnesení zastupitelstva obce čp. 33 ze dne 25.04.2002 
-  na  základě § 68 odst. 1  /zákona ČNR  č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně v / úplné znění 

č. 67/2001 Sb. – dále jen “ zákon o PO“/. 
-  evidenční číslo  j: SDH o : 615 237  

 


