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O B E C  P U S T I N A 
 
 

„Obecně závazná vyhláška obce Pustina  
č.  1/2005, 

kterou se vydává „Požární řád“ 
 

Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání  dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 
2/2005 vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č.133/1985 Sb. o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 
 
 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE 
 

Čl. 1 
 

„Požární řád obce Pustina 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., kterým se mění nařízení vlády 
č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.“ 
 

Čl. 2 
 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 
 

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec 
Pustina, která plní v samostatné a přenesené působnosti , vyplývající z předpisů o 
požární ochraně 

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

a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami požární 
ochrany dle § 65 zákona č. 133/85 o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů předurčených pro zásah v katastrálním území obce v I stupni požárního 
poplachového plánu kraje : 
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a) Jednotkou SDH obce Pustina 
b) Jednotka HZS Pardubického kraje – požární stanice Vysoké Mýto-       
    kategorie JPO I. 
c) jednotka SDH Vysoké Mýto kategorie JPO II. požární stanice Vysoké  
    Mýto 
d) jednotka SDH Zámrsk kategorie JPO III. hasičská zbrojnice Zámrsk 

   
3.  K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec. 
           a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci  
               minimálně 1x ročně a vždy po mimořádných událostech majících vztah k   
               požární ochraně obce     

b) prověřuje kontrolou  dodržování povinnosti stanovenými předpisy o 
    požární ochraně ve stanoveném rozsahu místostarostu obce  za spolupráce 
    preventisty SDH obce  
 

Čl. 3 
 

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

 
1.  Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru, se dle místních podmínek  
     považuje: 
           a) pálení hořlavých odpadů (stará tráva větve stromů apod.) při jarním  
               úklidu, nedodržením bezpečné vzdálenosti od obydlí a nechání ohniště 
               bez dozoru. 

Požární bezpečnost při provozování této činnosti   je zabezpečena: 
výchovou občanů (relací v místním rozhlase,letáky ve vývěsních skříních). 

          b) Pálení ohňů (30.4.) prázdninové akce spojené s posezením u táboráku, 
              opékání kuřat, selete apod. 

Požární bezpečnost při provozování této činnosti   je zabezpečena: 
zřízením požární hlídky(viz. příloha PŘ) pro shora uvedenou akci po předchozím 
oznámení organizátora akce a následným povolením obecního úřadu 

 
2.  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 
     považuje:          
 a) období letních prázdnin 1.7.-31.8.-zvýšený pohyb dětí mnohdy bez 
               dozoru a dohledu 
               Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena:  výchovou občanů     
               a dětí(relací v místním rozhlase,letáky ve vývěsních skříních) 
          b)  období sucha, období žní sklizňových prací zemědělského podniku 
                III.dek. měs. července až konec srpna 
               Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: zákazem kouření a  

   rozdělávání ohňů v požárně nebezpečných místech (les,v blízkosti polí a 
              skládek zem. produktů)  
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3.  Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se dle místních podmínek  
     považují: 
        a) objekty živočišné výroby zemědělské společnosti „SEGAS“ a.s. Libecina 
            zejména sklad sena a slámy, stohy slámy. 
           Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: 
           Řeší ji shora uvedená zemědělská společnost „SEGAS“ a.s. 
 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy, či jiné mimořádné události v katastru 
    obce je zabezpečena ohlašovnou požáru uvedenou v čl. 7. 
2. ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry je zabezpečena jednotkami 
    požární ochrany uvedenými v čl. 1. 
 

Čl. 5 
Jednotka 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 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze  
    č. 2. přílohy číslo 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.  
2. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejrychleji dostaví do požární  
    zbrojnice (čp. 26 vedle budovy obecního úřadu). 

 
Čl. 6 

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární 
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární 
zásah. 
 
a) přirozené zdroje vody pro požární zásah nejsou. 
 
b) umělé – (1) požární nádrž-vydatnost 700 m3 zařízena pro zimní odběr, odběrní 
                   místo označeno pro přenosnou i mobilní techniku.  
               -  obecní studna-vydatnost   15 m3  možný zimní odběr pro přenosnou i 
                    mobilní techniku 
 
c) víceúčelové zdroje požární vody pro požární zásah se  nevyskytují.   
 
2. Plánek zdrojů požární vody zpracován pro jednotku sboru dobrovolných hasičů  
    obce a pro jednotku Hasičského záchranného sboru kraje požární stanice  
    Vysoké Mýto. 
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Zdroje požární vody, včetně příjezdových komunikací jsou v majetku obce Pustina a 
příjezdové cesty jsou na obecních pozemcích 
 

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

označení. 
 
Obec zřizuje následující ohlašovnu označenou tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRU“ 
František Bělohlávek čp. 40. telefon 465485370. 
 

Čl. 8. 
Způsob vyhlášení požárního poplachu. 

  
a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlášeným místním rozhlasem  
    napodobujícím hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ; „HO – ŘÍ  po dobu jedné 
    minuty s mluveným slovem oznamujícím mimořádnou událost (požár, kde a co  
    hoří, včetně pokynů pro JSDHO) 
b) Při poruše místního rozhlasu požární vozidlo po dovezení požární stříkačky  
    na čerpací stanoviště se zapnutou sirénou objede obec. 
 
 

Čl. 9. 
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1. 
 
 

Čl. 10. 
 

Závěrečná ustanovení. 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2005 . 
 
 
.........................................                                                    ........................................... 
        Vomáčková Marie                                                                                         Salášek  Jaroslav 
     zástupce starosty obce                                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne :  4.6.2005 
 
    Sejmuto z úřední desky dne  :30.6.2005 
 
 



 
 

 
 
Příloha č. 1. 

 
 

J S D H O  P u s t i n a 
 
 

FUNKCE  JMÉNO PŘÍJMENÍ      RODNÉ ČÍSLO BYDLIŠTĚ TELEFON 
 
Velitel                Trnka Vlastimil   720929/3718  Pustina 29 
 
Hasič-zast.vel.  Šafář Bohuslav    470322/024  Pustina 49     606590882  
 
Strojník-hasič   Salášek Jaroslav    520729/029   Pustina42 724187902 
                                                                                                                      725091221 
Hasič-strojník   Salášek David    791106/3666   Pustina 42 605803068 
 
Hasič     Fikejz Roman    760609/3682    Pustina  1 724204829    
 
Hasič     Fikejz Josef                 500619/008    Pustina  2            
 
Hasič                Buben Václav     530606/012         Pustina  59 
 
 
Další jednotky dle požárního poplachového plánu kraje zařazených v I stupni pož. poplachu: 
 
Jednotka HZS Pardubického kraje – kategorie JPO I požární stanice Vysoké Mýto     

    . 
Jednotka SDH Vysoké Mýto kategorie JPO II. požární stanice Vysoké Mýto 
 
Jednotka SDH Zámrsk kategorie JPO III. hasičská zbrojnice Zámrsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Příloha č. 2. 
 
 
 
 
 
 
JSDHO Pustina  - počet 7; kategorie  JPO V nezařazena  
 
VYBAVENÍ JSDHO pro první zásah: 
 
požární technika – A – 31. 1L – SPKD    SPZ:   UO 98 - 07 
 
                           -  PPS – 12 R 1 s pojízdným vozíkem 
 
         - PPS – 8 s pojízdným vozíkem (rezerva) 
 
věcné prostředky – pracovní stejnokroje  
  
                             - ochranné přilby  
 
  


