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Město Kroměříž 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽE č. 4/2013 
 

která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 
13/1993 „Požární řád města Kroměříže“ ze dne 28. 1. 1993. 

 
Zastupitelstvo města Kroměříže se na svém zasedání usneslo vydat v souladu § 29 
odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku města 
Kroměříže (dále jen „požární řád“):  
 

Čl. 1 
Předmět vyhlášky 

 
(1) Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany 

ve městě Kroměříž za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich 
životů a majetku před možností poškození nebo zničení požárem. 

(2) Požární řád dále určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární  
ochrany ve městě Kroměříži a vztah města Kroměříže k těmto osobám.  

 
Čl. 2 

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany 
 

(1) Osobami pověřenými zabezpečováním požární ochrany ve městě jsou: 
a) Pracovník oddělení organizace a řízení úřadu Městského úřadu Kroměříž, 

v jehož věcné působnosti je plnění úkolů obce a obecního úřadu podle zákona 
o požární ochraně1), 

b) další zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Kroměříž, kteří 
v souladu se svými pracovními náplněmi a vnitřními předpisy města 
zabezpečují plnění úkolů na úseku požární ochrany,  

c) velitelé a členové městem zřízených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
(2) Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) zabezpečuje plnění úkolů obce a 

obecního úřadu podle zákona o požární ochraně1), a to zejména: 
a) vztahy města jako zřizovatele k jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce, 

které byly zřízeny městem, 
b) návrhy na výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení města, 
c) zpracování a evidenci stanovené dokumentace požární ochrany, 
d) návrhy na zřízení ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, 
e) organizaci preventivně výchovné činnosti, 
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f) spolupráci s jinými subjekty při plnění úkolů požární ochrany. 
(3) Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) nebo starosta města, případně v 

jeho nepřítomnosti místostarosta města jsou oprávněni vyzvat jménem města 
v souvislosti se zdoláváním požáru k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci2).  
Tímto nejsou dotčena oprávnění velitele zásahu a velitelů jednotek požární 
ochrany. 

 
(4) Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) nebo starosta města, případně v 

jeho nepřítomnosti místostarosta města jsou oprávněni, v souvislosti se 
cvičením jednotek požární ochrany organizovaném městem, předem jménem 
města uvědomovat povinné osoby (vlastníka, správce, uživatele) o vstupu 
na nemovitost nutném pro účely cvičení a za podmínek stanovených zákonem3) 
jsou oprávněni rozhodovat o nutnosti vstupu na nemovitost, pokud vlastník 
(správce, uživatel) se vstupem nesouhlasí. Tímto nejsou dotčena oprávnění 
hasičského záchranného sboru kraje. 

(5) Úkoly a oprávnění velitelů a členů městem zřízených jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce jsou stanoveny zvláštními právními předpisy 
a v jejich rámci zřizovacími listinami jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 
a případně vnitřními předpisy města. Velitel každé jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce zejména: 

a) zabezpečuje udržování akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce, 

b) zabezpečuje účast členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na odborné 
přípravě a provádí tuto přípravu, dovolují-li to právní předpisy, 

c) zabezpečuje provádění stálé údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a 
materiálu svěřeného jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, 

d) spolupracuje na vedení dokumentace o zřízení dané jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, 

e) spolupracuje s pověřenou osobou podle odstavce 1 písm. a). 
 

Čl. 3 
Základní povinnosti občanů 

(1) Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali 
příčinu ke vzniku požáru.                                                                                                                                                      

(2) Občané jsou dále povinni: 

a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na 
místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, 
garážích, na půdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se 
zvýšeným požárním nebezpečím a ve skladištích hořlavých látek, 

b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, v nichž 
může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, 
skladovat hořlavé materiály nejméně 1 m od komína, 
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c) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými 
kapalinami, hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s 
nehašeným vápnem, dusíkatými a fosforečnými hnojivy, 

d) dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k 
samovznícení, zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat jejich 
uskladnění, 

e) dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a v době 
sucha, 

f) nepřetěžovat elektrickou instalaci zapojováním neúměrného počtu spotřebičů, 
neprovádět neodborné opravy spotřebičů a elektrické instalace, nezřizovat 
provizorní vedení, 

g) udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová 
tělesa, elektrické a plynové spotřebiče, 

h) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem, 
i) skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od 

tepelných spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, 
popřípadě jiným bezpečným způsobem, 

j) dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné 
spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje, zejména tepelné 
spotřebiče bez automatické regulace, 

k) udržovat trvale volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrickému 
proudu, k hydrantům a k hasicím přístrojům. Udržovat volné únikové cesty a 
chodby, 

l) umožnit pravidelné čištění komínů v rodinných domech a jiných objektech v 
jejich vlastnictví a užívání. 

m) Občan, který je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou 
posoudit následky svého jednání (děti, osoby s mentálním postižením apod.), 
je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár. 

(4) Občan nesmí: 

a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, bez odborné způsobilosti 
požadované zvláštními předpisy, 

b) poškozovat nebo zneužívat  hasicí  přístroje, zdroje požární vody nebo jiné 
věcné prostředky požární ochrany, 

c) zakládat oheň v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření, vypalovat trávu, 
křoviny a zapalovat hořlavý odpad (listí, trávu apod.) na stráních, loukách a 
jiných pozemcích, zejména v blízkosti polí, lesů a budov. 

     (5) Základní povinnosti vlastníka (správce) bytového domu a nebytového objektu 

a) Zpracovat a vyvěsit u vstupu objektu požární poplachové směrnice. 
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b) Při předávání bytů seznámit nové nájemníky s požárními poplachovými 
směrnicemi, umístěním protipožárního zařízení v objektu a způsobem jeho 
použití. 

c) Svařování a pálení v objektu je považováno za práci se zvýšeným nebezpečím 
a vyžaduje vystavení povolení dle ČSN 05 06 01. 

Čl. 4 
Osobní a věcná pomoc občanů při zdolávání požáru  

     (1) Každý  občan je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho 

šíření, 
c) neodkladně oznámit požár na místní ohlašovnu požárů, nebo Hasičský 

záchranný sbor okresu tel. 150 nebo zabezpečit jeho ohlášení, 
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu 

nebo Městského úřadu Kroměříž, 
e) poskytnout na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky hasičského záchranného 

sboru, velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů nebo městského úřadu 
dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke 
zdolání požáru. 

Čl. 5 
Podmínky požární bezpečnosti 

 
(1) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy4).   
(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 

větší počet osob, stanovuje zvláštní právní předpis5). Podmínky stanovené 
Zlínským krajem ve zvláštním právním předpise se obdobně užijí i pro akce 
místního, obecního významu probíhající na území města.  

 
Čl. 6 

Umístění hasicích přístrojů 

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí 
přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné 
(např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V 
případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění 
hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k 
označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na 
viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší 
pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných 
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hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, 
vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být 
vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební 
látkou. Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, 
že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť 
hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m 
nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební 
konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních 
prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly 
ohrozit bezpečnost osob. 
 

Čl. 7 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

ve městě Kroměříž 
 
(1) Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely města Kroměříže je   
      zajištěna: 
 

a) nepřetržitou službou jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,  
územní  odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž. 
 

      b)  akceschopností jednotek požární ochrany města Kroměříže. 
 

 
 

Čl. 8 
Jednotky požární ochrany 

 
      Ve městě Kroměříž jsou činné následující kategorie jednotek sborů dobrovolných   
      hasičů s uvedeným početním stavem a vybavením: 
 

Místní 
část 

JPO Automobilová 
technika 

Typ 

Technika 
Typ 

Počet členů zásah. 
jednot. 

Kroměříž III. CAS 25 Š706 
DV 12 AVIA-31 
CAS 24 TATRA 

PPS 12 SVA 1 + 11 
 

Bílany V. AVIA-31, DVS 12 PPS 12 SVA 1 + 8 
Hradisko V. AVIA A 31 DA-8 PPS 12 SVA 1 + 8 

Postoupky V. AVIA - A 21 T PPS 12 SVA 1 + 8 
Trávník V. AVIA – DV8 12 

A30 
PPS 12 SVA 1 + 8 

Zlámanka V. AVIA - A 31K/5 PPS 8 THZ 1 + 8 
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Čl. 9 
Zdroje vody pro hašení požárů 

 
(1) Pro hašení požáru na území města jsou trvale k dispozici následující zdroje 

vody: 
Kroměříž hydrantová síť 
Bílany hydrantová síť 
Hradisko hydrantová síť 
Postoupky hydrantová síť 
Těšnovice hydrantová síť 
Trávník hydrantová síť 
Zlámanka hydrantová síť 

  
 

(2) Trvalá použitelnost přirozených zdrojů vody je zajištěna jejich trvalou veřejnou 
přístupností. 

(3) Požární hydranty se člení na hydranty první kategorie a hydranty druhé 
kategorie. Trvalou použitelnost zdrojů vody v hydrantové síti zajišťuje její 
provozovatel (VaK Kroměříž). Požární hydranty první kategorie jsou především 
nadzemní hydranty, u kterých provozovatel provádí pravidelnou kontrolu 
nejméně jedenkrát ročně. Požární hydranty druhé kategorie jsou pravidelně 
kontrolovány nejméně jednou za pět let. Tištěné informace o umístění hydrantů 
jsou dostupné u provozovatele hydrantové sítě. Podrobnější informace 
o umístění a kontrolách hydrantů jsou zveřejněny také dálkovým přístupem 
na stránkách Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje7). 

(4) Podmínky zabezpečení a použitelnost zdrojů vody uvedených v odstavci 1 jsou 
stanoveny zvláštním právním předpisem6). 

(5) V případě, že k hašení požáru nelze zdroje použít, nebo jsou tyto zdroje 
nedostatečné, jsou v obci k dispozici další zdroje vody: 
 
Kroměříž řeka Morava, rybníky v areálu Podzámecké zahrady,  štěrkoviště 

Bágrák,  Medkovy rybníky,  rybníky v Zámečku 
Zlámanka požární nádrž 
Těšnovice Rybník 
 

Čl. 10 
Ohlašovny požárů 

  
(1) Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů", další místa pro 

hlášení požárů jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem 
telefonního čísla 150. 

(2) Řád ohlašovny požárů7) upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru ve 
městě, vyhlášení požárního poplachu místním jednotkám požární ochrany a 
jejich vyslání na místo události, oznámení požáru na územně příslušné 
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operační a informační středisko a pravidla pro vyhlášení požárního poplachu ve 
městě včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků 
nebo požárně bezpečnostních zařízení. Činnost ohlašoven požárů upravují 
zvláštní právní předpisy8). 

 
místní 
část 

kontaktní místo Adresa telefon 

Kroměříž HZS Kroměříž Oskol 274 950 685 111 
Bílany Zdeněk Petřík Bílany č. 84 723 414 564 
Hradisko Miroslav Šilhánek Hradisko č. 100 723 962 853 
Postoupky Vlastimil Rybka Postoupky č. 73 724 405 913 
Těšnovice SZP vrátnice Těšnovice č. 353 573 337 101 
Trávník Václav Ševčík Trávník č. 137 724 093 366 
Zlámanka Zbyněk Remeš Zlámanka č. 53 539 913 562 

 
Čl. 11 

Způsob vyhlášení požárního poplachu  
 
      Požární poplach ve městě se vyhlašuje zvukem sirény ve tvaru signálu 25 sekund 
zapnuto, 10 sekund vypnuto, 25 sekund zapnuto. Vyhlášení požárního poplachu 
velitelům a členům městem zřízených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce je 
možné i rozesláním SMS zpráv dotčeným osobám. 
 

místní část vyhlášení poplachu 

Kroměříž hasičskou sirénou 
Bílany hasičskou sirénou 
Hradisko místním rozhlasem (hasičskou sirénou)  
Postoupky místním rozhlasem 
Těšnovice místním rozhlasem 
Trávník místním rozhlasem 
Zlámanka místním rozhlasem 

 
Čl. 12 

Telefonní čísla důležitých orgánů 
 

HZS Zlínského kraje – ÚO Kroměříž   950 685 111 
Ohlašovna požárů 150 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie ČR 158 
Městská policie Kroměříž 156 
Tísňové volání 112 
Lékařská pohotovostní služba 573 331 104, 107 
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Pohotovostní 
služby 

v pracovní  dobu po pracovní  době 

elektrický proud 800 225 577 800 225 577 
plyn 1239 1239 
voda 573 517 500, 501 573 331 271, 607 993 244 

 
Čl. 13 

Ostatní ustanovení 
 
Součástí požárního řádu města Kroměříže jako příloha č. 1 této  vyhlášky  je výpis 
z plošného pokrytí jednotkami požární ochrany v katastrálním území města Kroměříže 
podle jednotlivých městských částí. 
 

Čl. 14 
Sankční ustanovení 

 
Porušení povinností stanovených tímto požárním řádem bude posuzováno jako 
přestupek podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Není-li v této obecně     závazné vyhlášce města Kroměříže stanoveno jinak, 
platí o přestupcích a jejich projednání obecně závazné právní  předpisy.9) 
 

Čl. 15 
Závěrečné ustanovení 

 
      (1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města   
            Kroměříže č. 13/1993 „Požární řád města Kroměříže“ ze dne 28. 1. 1993. 
      (2) Tato obecně závazná vyhláška byla schválena na XXVI. zasedání ZMK dne  
            29. 8. 2013, usnesením č. XX.  a nabývá účinnosti 15 dnem od jejího              
            vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                            ………………………………… 
  Mgr. Daniela Hebnarová                                                           Mgr. Miloš Malý 
  starostka města Kroměříž                                             místostarosta města Kroměříž 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne: 
Odpovědný pracovník: 
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Poznámky: 
 

1) § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 18 a § 19 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 
3) § 22 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení 
Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Zlínského kraje 
č. 4/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany 
v budovách zvláštního významu. 

5) Nařízení Zlínského kraje č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  

6) Část III. nařízení Zlínského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.  

7) § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8) Například čl. 5 nařízení Zlínského kraje č. 4/2006, kterým se vydává Požární 
poplachový plán Zlínského kraje.  

9) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
   zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 
   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) 
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Příloha č. 1 
 

Výpis z plošného pokrytí jednotkami 
požární ochrany 

 
Místní 
část Jednotky a jejich kategorie, dojezdové časy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kroměříž HZS 

Kroměříž 
I. 10 HZS Kroměříž I. 10 SDH Kroměříž III. 15 

Bílany HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Bílany V. 15 SDH Kroměříž III. 20 

Drahlov HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Kroměříž III. 25    

Hradisko HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Hradisko V. 15 SDH Kroměříž III. 20 

Kotojedy HZS 
Kroměříž 

I. 10 HZS Kroměříž I. 10 SDH Kroměříž III. 15 

Postoupky 
Miňůvky 

HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Postoupky V. 15 SDH Kroměříž III. 20 

Těšnovice HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Trávník V. 15 SDH Kroměříž III. 20 

Trávník HZS 
Kroměříž 

I. 20 SDH Trávník V. 15 SDH Kroměříž III. 20 

Vážany HZS 
Kroměříž 

I. 10 HZS Kroměříž I. 10 SDH Kroměříž III. 15 

Zlámanka SDH 
Zlámanka 

V. 20 HZS Kroměříž I. 25    

 
Vysvětlivky: 
místní část Kroměříže 
jednotka hasičského záchranného sboru 
kategorie jednotky požární ochrany 
dojezd na místo zásahu v minutách 
jednotka sboru dobrovolných hasičů 
kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů 
dojezd na místo zásahu v minutách 
jednotka sboru dobrovolných hasičů 
kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů 
dojezd na místo zásahu v minutách 


