
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 2/2005, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA HUSTOPEČE

Zastupitelstvo Města Hustopeče se na svém zasedání dne 3. 3. 2005 usneslo vydat v souladu s § 29 odst. 1 písm. o), bodu 1 
a  2  zákona č.  133/1985 Sb.,  o  požární  ochraně,  ve znění  pozdějších předpisů,  (dále  jen  zákon o  požární  ochraně)  a 
v souladu § 10 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Základní ustanovení

Požární řád města Hustopeče upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Hustopeče (dále jen 
„město) dle ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, katastru města Hustopeče. 

Čl. 2
Vymezení činností osob pověřených zajišťováním požární ochrany 

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město Hustopeče, které 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  událostmi1) 

v katastru města je  zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “JSDH”) města podle Čl. 5 této vyhlášky a 
dále  jednotkami  dle  Požárního  poplachového  plánu  Jihomoravského  kraje  v závislosti  na  stupni  poplachu.  Tyto 
jednotky jsou uvedeny ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, který je uveden v Čl. 9 této 
vyhlášky.

3. K zabezpečení úkolů města :

a)zastupitelstvo města projednává stav požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných 
mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,

b)pověřuje  kontrolou  dodržování  povinností  stanovených  předpisy  o  požární  ochraně  ve stanoveném rozsahu 
odborně způsobilou osobu. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí požární dokumentace města.

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)vypalování  trávy  a  pálení  klestí.  Požární  bezpečnost  při  provozování  této  činnosti  je  zabezpečena  zřízením 
požární hlídky, 

b)pořádání ohňostroje při různých příležitostech. Požární bezpečnost při této činnosti je zabezpečena jednotkou 
SDH Hustopeče nebo zřízením požární hlídky od počátku akce a 8 hodin po jejím ukončení, 

c)provádění parkových a lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů. 
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky,

d)sklizeň zemědělských kultur, skladování a manipulace s nimi. Požární bezpečnost je zajištěna zřízením požární 
hlídky.



2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a)období  nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem  srážek  a  případně s dlouhodobě vysokou teplotou 
vzduchu ( dále jen období nadměrného sucha ),

b))období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování obilovin a pícnin ( dále jen období sklizně ),

c)topné  období  (  topné  období  je  doba,  kdy  jsou  v důsledku  poklesu  venkovních  teplot  používány  tepelné 
spotřebiče určené k vytápění a ohřevu. Zpravidla se jedná o období od 20. října do 20. března kalendářního roku ),

d)období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje a odvolává hejtman na úřední desce Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí hejtmana je  zveřejňováno na úřední desce MěÚ Hustopeče.

3. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

a)suché travní porosty,

b)parkové a lesní porosty včetně jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,

c)plochy zemědělských kultur,

d)sklady sena, slámy a obilovin,

e)další místa na nichž se provádějí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

V době déle trvajícího sucha se zakazuje:

a)zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů slámy a 
sena, ve vysoké suché trávě, v parcích atd,

b)odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

c)spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály jak tuhé, kapalné a plynné, látky, 

d)používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky,

e)právnické  a  podnikající  fyzické  osoby  provádějící  práce  v období  sucha  v místech  se  zvýšeným  požárním 
nebezpečím  jsou  povinny  zpracovat  písemně  organizaci  zabezpečení  požární  ochrany  pro  práce  prováděné 
v období  sucha  v místech  se  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a  to  s náležitostmi  stanovenými  zvláštním 
právním předpisem.

1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a)objekty školské a vzdělávací.  Požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu , jehož 
dodržováním je pověřen provozovatel objektu 

b)objekty společenské, kulturní a sportovní.  Požární  bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem 
objektu, jehož dodržováním je pověřen provozovatel objektu 

c)objekty bytové. Požární bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu, jehož dodržováním je 
pověřen provozovatel objektu. 
d)objekty výrobní a skladové. Požární  bezpečnost je zde řešena samostatným požárním řádem objektu,  jehož 
dodržováním je pověřen provozovatel objektu.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě Hustopeče
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1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či  jiné mimořádné události  v katastru města je zabezpečeno systémem 
ohlašoven požárů uvedených v Čl. 7.

2. Ochrana  životů,  zdraví  a  majetku  občanů  před  požáry  a  jinými  mimořádnými  událostmi  v katastru  města  je 
zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hustopeče a její početní stav a vybavení 

1. Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH“) JPO V. Dokumenty o zřízení JSDH jsou:

a)zřizovací listina JSDH
b)dohoda o členství v JSDH 
c)jmenovací listina velitele JSDH 

2. Početní stav JSDH Hustopeče je 8 členů. Velitel JSDH 1, strojník 2, hasič 5.
Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  je  vybavena  motorovou  stříkačkou  včetně  příslušenství.  Každý  člen  JSDH 
Hustopeče je vybaven pracovním oděvem. Ke zdolávání požárů jsou ve výbavě JSDH zásahové oděvy.

3. Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice HZS Jihomoravského 
kraje, stanice Hustopeče, nebo na jiné místo stanovené velitelem JSDH.

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

1. Zdrojem vody pro hašení požárů ve městě je síť podzemních a nadzemních hydrantů v Hustopečích.

2. Další zdroje vody pro hašení požárů jsou :

a)požární nádrž u finančního úřadu
b)požární nádrž podniku Flaga plyn, s.r.o.
c)2 rybníky v k.ú. Hustopeče

3. Údržbu hydrantové sítě zajišťuje majitel této sítě, VaK a.s. Břeclav.

Čl. 7
Seznam míst, odkud lze hlásit požár a jejich označení 

(OHLAŠOVNY POŽÁRŮ)

Město  zřizuje  následující  místa,  odkud  lze  hlásit  požár.  Tato  místa  jsou  označena  tabulkou  „Ohlašovna  požárů“  nebo 
symbolem telefonního čísla 150. 

1. HZS JmK Brno, stanice Hustopeče Hustopeče, ul. Janáčkova č. 4
2. Worthington  Hustopeče Hustopeče, ul. Bratislavská č. 2
3. Néria a.s. Hustopeče Hustopeče, ul. Bratislavská č. 38
4. Bors Břeclav a.s., provoz Hustopeče Hustopeče, ul. Bratislavská č. 9
5. Městská nemocnice Hustopeče Hustopeče, ul. Brněnská č. 41
6. Agrotec a.s. Hustopeče Hustopeče, ul. Brněnská č. 74
7. Finanční úřad Hustopeče Hustopeče, ul. Nádražní č. 35
8. Signum a.s. Hustopeče Hustopeče, ul. Nádražní č. 41
9. Flaga Plyn s.r.o., Hustopeče Hustopeče, ul. Nádražní č. 47
10. Belagra Břeclav, závod Hustopeče Hustopeče, ul. Nádražní č. 47
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11. Gemi s.r.o. Hustopeče, ul. Havlíčkova č. 28
12. Zvos Hustopeče Hustopeče, ul. Javorová č. 1
13. Veřejné telefonní automaty SPT Telecom Na Sídlišti, Husova, U Větrolamu, autobusové nádraží, 

Dukelské nám. 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě 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 sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO 
– ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

2. Signál  „Požární  poplach“  je  vyhlašován  centrálně  cestou  operačního  integrovaného  záchranného  systému 
(OPIS HZS) Jihomoravského kraje.

3. Požární poplach JSDH Hustopeče je vyhlašován cestou HZS Jihomoravského kraje, stanice Hustopeče.

4. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu je požární poplach ve městě vyhlašován 
pomocí mobilního zařízení (sirény). Tato je uložena u Městské policie Hustopeče.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

1. Vyhlášení  poplachu  jednotkám  určeným  k  zásahu  Nařízením  Jihomoravského  kraje,  kterým  se  vydává  požární 
poplachový plán Jihomoravského kraje zabezpečují operační střediska HZS Jihomoravského kraje.

2. Jednotlivé stupně požárního poplachu jsou stanoveny podle potřeb nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany 
ke zdolání požáru.

3. O vyhlášení určitého stupně požárního poplachu na území města rozhoduje operační středisko HZS Jihomoravského 
kraje, územního odboru Břeclav, a to na základě přijaté klasifikace jednotlivých stupňů a hodnocení závažnosti události. 
Stupeň  požárního  poplachu  může  být  změněn  na  základě  požadavku  velitele  zásahu.

Výpis z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje 
platný pro území města Hustopeče

Jednotky PO
Stup
eň 

popl
ach

u
 

1
PS 
Hustopeče  I

  

SDH 
Hustopeče V

SDH 
Starovice III

  

2
PS 
Mikulov I

PS 
Pohořelice I

SDH 
Horní Bojanovice III

SDH 
Velké Pavlovice II
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 3
PS 
Břeclav I

PS 
Židlochovice I

SDH 
Velké Němčice III

SDH 
Podivín II

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Požární řád města Hustopeče ze dne 25. března 
1999.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Související dokumenty:
Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce města Hustopeče č. 2/2005, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

                   ………………….………                                                             …………………………
                       Ing. Luboš Kuchynka                                                                      Ing. Jiří Teplý
                             místostarosta                                                                                 starosta

5



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

1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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