
V Y H L Á Š K A E 32/97 

města Čelákovic, kterou se vydává 

P o ž á r n í  ř á d  města Čelákovice 

 

Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 25.3. l997 schválilo v 
souladu s ustanoveními § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v 

platném znění, a na základě § 29 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, v 
platném znění a § 28 a následujících vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/96 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

  

POŽÁRNÍ ŘÁD 

MĚSTA ČELÁKOVICE 

  

Požární řád stanoví zásady organizace, řízení a provádění požární ochrany města, 
upravuje vztahy mezi občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany a 
městem, mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými 
osobami a městem. 

  

I. ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 
============================== 

K plnění úkolů na úseku požární ochrany město zřizuje: 

1) jednotku sboru dobrovolných hasičů města složenou z osob,které vykonávají 
službu v této jednotce dobrovolně na základě dohody o členství v JSDH mimo své 
zaměstnání. Jednotka je vytvářena zřizovací listinou města, velitel jednotky je 
ustanoven a odvoláván starostou města po vyjádření požárního rady okresního 
úřadu. 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čelákovice tvoří jedno výjezdové 
družstvo. 



Členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů města je vytvářeno na základě 
dohody o členství v jednotce. Zřizovací listina, jmenovací dekret velitele jednotky a 
dohoda o členství v jednotce je uložena na hospodářském odboru MěÚ 

2) velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů města, 

3) preventistu požární ochrany města, 

4) preventivní požární kontrolní skupinu. 

II. POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 
=========================================== 

1. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou zejména povinny: 

a) zabezpečit, pokud provozují činnost nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí; podrobnosti jsou upraveny 
§ 6 zákona o požární ochraně a v § 5 vyhlášky o provádění PO 

b) obstarávat, instalovat a používat prostředky požární ochrany se zřetelem k 
požárnímu nebezpečí, 

c) udržovat volné únikové cesty a nouzové východy, nástupní 
plochy, přístup k rozvodům a uzávěrům elektrické energie, 
plynu a vody, 

d) oznamovat bez odkladu operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru 
okresu Praha-východ každý požár, 

e) umožnit orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární 
kontroly jejich provedení a plnit stanovená opatření, 

f) označit pracoviště příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry, 

g) pravidelně kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany, 

h) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, 

i) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, zpracovávaných, 
používaných a skladovaných látek, 

k) dodržovat technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se 
k požární bezpečnosti, 



l) informovat jednotky požární ochrany určené k prvnímu zásahu o rizikových 
činnostech a požárně nebezpečných látkách používaných nebo skladovaných v 
objektu, 

m) zabezpečovat úkoly požární ochrany odborně způsobilou osobou, 

n) podle určení okresního úřadu zřizovat požární jednotky, 

o) zřídit požární hlídky v případech, které stanoví posouzení požárního nebezpečí § 
13 zákona o požární ochraně, 

p) zabezpečit školení a odbornou přípravu svých zaměstnanců o požární ochraně, 

r) vést dokumentaci požární ochrany podle obecně závazných předpisů. 

  

2. Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou zejména povinny: 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, 

b) dodržovat návody a technické podmínky výrobce při používání tepelných 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, 

c) dodržovat požární předpisy při skladování a používání pevných, kapalných a 
plynných hořlavých látek, 

d) zdržet se manipulace s otevřeným ohněm při práci s hořlavými látkami a v 
místech označených zákazem manipulace s otevřeným ohněm a zákazem kouření, 

e) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve 
lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy upravujícími požární ochranu, 

f) plnit příkazy a zákazy požární ochrany na označených místech, 

g) obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné prostředky požární 
ochrany v rozsahu, který stanoví požární předpisy, 

h) vytvářet v objektech ve vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání 
požárů a záchranné práce, 

i) umožnit požárním preventivním kontrolním skupinám provést preventivní 
požární kontrolu v nebytových prostorech objektu ve svém vlastnictví nebo užívání 
a odstranit nedostatky v určené lhůtě, 



j) vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání 
a dbát, aby tyto osoby nezpůsobily požár, 

k) zdržet se provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají 
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových činnosti zvláštními 
předpisy, 

l) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární 
ochrany. 

  

3. Ostatní povinnosti požární ochrany 

Právnické a podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, jsou povinny dodržovat 
ostatní ustanovení právních a technických předpisů řešících požární ochranu, 
včetně jiných vyznačených zákazů a pokynů požární ochrany. 

  

III. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ 
============================== 

1. Osobní pomoc 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požárů nebo s prováděním 
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných nehodách poskytnout 
osobní pomoc a to zejména, 

- provést opatření pro záchranu ohrožených osob, 

- uhasit požár nebo provést nutná opatření k omezení jeho šíření, 

- zjištěný požár ohlásit neodkladně ohlašovně požárů města nebo zabezpečit jeho 
ohlášení prostřednictvím jiné osoby, 

- poskytnout na výzvu velitele zásahu nebo velitele požární jednotky města osobní 
pomoc při zdolávání požáru. 

2. Věcná pomoc 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany 
města poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojové prostředky a jiné věci 
ke zdolávání požáru. 

  



3. Vstup na nemovitosti 

Každý vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti je povinen umožnit vstup na 
nemovitosti k provedení nutných opatření směřujících ke zdolání požáru nebo 
zamezení jeho šíření. Pokud je to nutné pro zdolání požáru, je povinen strpět 
odstranění stavby, její části nebo porostu podle rozhodnutí velitele zásahu. Pro 
účely cvičení jednotky požární ochrany lze vstoupit na nemovitost jen se souhlasem 
vlastníka, správce nebo uživatele nemovitosti. 

  

IV. NÁHRADA VÝDAJŮ A ŠKOD 
========================== 

Právo na náhradu se uplatňuje u Okresního úřadu Praha východ do tří měsíců ode 
dne zjištění, nejpozději však do dvou let od doby, kdy škoda vznikla. 

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která poskytla jiné právnické resp. 
podnikající fyzické osobě věcnou pomoc (která utrpěla škodu při zdolávání 
požáru), uplatňuje náhradu u těchto osob. 

V. ÚKOLY OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ 
OCHRANY MĚSTA 
==========================================================
========= 

1. Preventista požární ochrany města 

Preventista požární ochrany města plní zejména tyto úkoly požární ochrany města: 

- vede seznam právnických a podnikajících fyzických osob vyčleněných do 
kontrolní činnosti města, 

- zpracovává roční plán preventivních požárních kontrol a projednává jej s 
okresním úřadem, okresním požárním radou, 

- navrhuje občany a členy sdružení občanů na úseku požární ochrany, případně 
další odborníky do požárních preventivních kontrolních skupin, 

- zajišťuje a provádí odbornou přípravu preventivních požárních kontrolních 
skupin, 

- soustřeďuje zápisy o výsledku provedených preventivních požárních kontrol, 
provádí jejich vyhodnocení a předkládá městskému úřadu návrhy na opatření k 
odstranění nedostatků, 



- sleduje odstranění zjištěných závad prováděním dohlídek a podle jejich výsledku 
předkládá návrhy městskému úřadu na projednání přestupků, vyloučení věcí z 
užívání nebo na zastavení provozu. 

2. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů plní zejména tyto úkoly požární 
ochrany města: 

- zabezpečuje všechny úkoly JSDH města 

- účastní se odborné přípravy organizované HZSO Praha-východ 

- zabezpečuje akceschopnost JSDH města, 

- zabezpečuje neprodleně podání zprávy o výjezdu nebo zásahu JSDH města 
operačnímu středisku HZSO Praha-východ 

- kontroluje, aby členové JSDH města nevykonávali činnost v jednotce pod vlivem 
alkoholu nebo drog nebo jinak dočasně zdravotně nezpůsobilí, 

- dbá, aby členové při své činnosti v JSDH konali povinnosti s předepsanou 
výstrojí, výzbrojí, ochrannými pomůckami a dodržovaly bezpečnost práce, 

- zabezpečuje provádění údržby, kontroly a zkoušení věcných prostředků požární 
ochrany, 

- zabezpečuje vedení evidence techniky požární ochrany a ostatních prostředků 
požární ochrany, - zabezpečuje vedení evidence o provoze, zkouškách a kontrole 
těchto prostředků, 

- předkládá jednou ročně v určeném termínu městskému úřadu výsledek inventury 
prostředků požární ochrany, 

- předkládá městu návrhy a požadavky na doplnění výstroje, výzbroje a techniky, 

- nakládá se svěřenými prostředky účelně, bezpečně a hospodárně, 

- zpracovává a vede plány odborné přípravy a záznamy o prováděné odborné 
přípravě členů JSDH, 

- zabezpečuje účast velitelů družstev a strojníků JSDH na odborné přípravě 
prováděné HZSO Praha-východ, 

- zabezpečuje provádění odborné přípravy členů JSDH města, 



- plní další povinnosti uvedené v dodatku o členství v JSDH. 

  

3. Preventivní požární kontrolní skupina města 

Preventivní požární kontrolní skupina plní zejména tyto úkoly při zabezpečování 
požární ochrany obce: 

- účastní se odborné přípravy, 

- provádí preventivní požární prohlídky u právnických a podnikajících fyzických 
osob a v nebytových prostorách objektů fyzických osob a požadují odstranění 
závad, 

- poskytují při kontrole všechny potřebné informace a vysvětlení k objasnění 
požární bezpečnosti kontrolovaných objektů, 

- nedostatky, které nejsou odstraněny během kontroly, oznámí preventistovi 

VI. JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY 
============================= 

Městské zastupitelstvo zřizuje svým rozhodnutím jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů města (dále jen JSDH) podle § 68 odstavce 1 zákona č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

JSDH tvoří jedno výjezdové družstvo kategorie JPO III s vybavením, které je 
obsaženo v inventurním soupisu, uloženém na hospodářském odboru MěÚ. 
Jednotka SDH plní zejména tyto úkoly: 

a) provádí požární zásah v územním obvodu města podle příslušné 
dokumentace požární ochrany, při zařazení jednotky do kategorie JPO III podle 
plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany zasahuje i mimo územní 
obvod města nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků podle rozhodnutí 
operačního střediska HZSO Praha-východ, 

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech podle stejných zásad jako v bodě a), 

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu operačnímu středisku 
Hasičského záchranného sboru okresu Praha-východ, 

d) zabezpečuje výkon služby podle zákona o požární ochraně a předpisů vydaných 
na základě jeho zmocnění, 



e) uplatňuje při výkonu služby přiměřeným způsobem předpisy vydané Ř HZSO 
MV ČR pro výkon služby jednotek, pro speciální služby v požární ochraně, 
kterými jsou, služba chemické-technická, strojní, spojová a informační a to v 
případech, kdy je řešena bezpečnost práce při zásahu JSDH města. 

VII. ZDROJE VODY PRO HAŠENÍ 
========================== 

Město určuje tyto zdroje vody pro odběr vody k hašení požárů: 

TOSMET Čelákovice 

Přírodní zdroj - řeka Labe 

  

VIII. OHLAŠOVNY POŽÁRŮ 
====================== 

Na území města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů: 

1. SDH Čelákovice, Prokopa Holého tel. 891555 
2. MěÚ Čelákovice nám.5.května č.l, tel. 891237 
3. CMC Čelákovice, nám.5.května č.2,tel. 891441 
4. TOS Čelákovice, Staňkovského ul. tel. 891321 
5. Kovohutě Čelákovice tel. 891131 

Ohlašovna požárů vyhlašuje nebo jinak zabezpečuje vyhlášení požárního poplachu 
jednotce sboru dobrovolných hasičů města a oznamuje tuto událost operačnímu 
středisku Hasičského záchranného sboru nebo jeho pobočce na čísle telefonu 150. 
Podrobnosti upraví řád pro ohlašovnu požárů. 

IX. VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU 
===================================== 

Vyhlášení požárního poplachu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města se 
provádí sirénou, která je ovládána z budovy města. Doba trvání signálu je měřena 
ve vteřinách a má tento průběh: 

25 sec  25 sec  25 sec 
 10 sec prodleva  10 sec prodleva  

stálý tón  stálý tón  stálý tón 

  

Náhradní vyhlašování požárního poplachu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
města se provádí: 



1. sirénou umístěnou na budově města Čelákovice č.p. 1650 

2. osobním vyrozuměním členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města. 

  

  

  

  

X. VÝPIS Z POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU 
====================================== 

  

  

  

1. Požární poplachový plán pro město 

stupeň poplachu název jednotky spojení technika 
  

1. stupeň 

  

HZSO St.Boleslav 0202/811857 
811860 
0202/891555 

CAS 25K 
 
CAS 25K 

SDHP TOS Čelákovice 0202/891321-8 CAS 32 
 891144  

  

2. stupeň 

HZSO St.Boleslav 0202/811857 CAS 32 
 811860  
SDHO St.Boleslav dtto CAS 25 
SDHO Brandýs n/L. 0202/802983 CAS 25,DA 12 
 804000  
SDHO Nehvizdy 897566 CAS 25 

  

3. stupeň 

SDHO ToušeňSDHO Brandýs 
n/L. 

0202/892366 CAS 25 
0202/802893 CAS 32 

 804000 
802663 

 

SDHO St.Boleslav 0202/811857 DA 12 
 811860  

  

  

2. Obce kterým je poskytována pomoc 



Podle požárního poplachového plánu okresu a plošného pokrytí okresu jednotkami 
požární ochrany poskytuje JSDH pomoc : 

městu Čelákovice, 
jeho městským částem Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně 
a ostatním obcím na vyzvání operativního střediska HZSO 
Praha-východ 

XI. ZABEZPEČENÍ POHOTOVOSTI JSDH MĚSTA 
======================================= 

Město může v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nebo při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob nebo na základě jiných živelních událostí a nehod 
povolat jednotku sboru dobrovolných hasičů města do pohotovosti. Jednotka je 
zpravidla umístěna v objektu požární zbrojnice města. Náklady spojené s touto 
pohotovostí hradí město, pokud nebyla městu tato pohotovost nařízena Okresním 
úřadem, okresním ředitelem Hasičského záchranného sboru nebo operačním 
střediskem HZSO pro Prahu-východ. 

  

XII. ZÁVAZNOST POŽÁRNÍHO ŘÁDU MĚSTA 
==================================== 

Požární řád je závazný pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby a občany 
žijící nebo se zdržující na území města. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l.5.1997. 

Zrušuje se vyhláška E 11/93 ze dne 31.3.1993, kterou se vydává požární řád pro 
město Čelákovice. 

  

V Čelákovicích,dne 1.4.1997 

  

  

Ing. Marie Pospíchalová Ing. Josef Šalda 

zástupce starosty starosta města 

 


