MĚSTO MÝTO
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, požární řád obce
Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání dne 23.5.2011 usnesením č. 88 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 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Mýta v Čechách upravuje organizaci a zásady zebezpečí 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.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě.
1. Za požární ochranu města odpovídá Městský úřad v čele se svým starostou.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen ,,JSDH“) města Mýto, kategorie JPO III podle čl. 5 této vyhlášky (podle § 65
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) a kontrolou dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně pověřuje město Mýto ve stanoveném rozsahu velitele JSDH,
odborně způsobilého pro výkon funkce (odborná způsobilost velitele JSDH je podmínkou
pro plnění jeho úkolů dle čl. 2. odst.5). Velitel JSDH bude 1x za 3 měsíce projednávat se
starostou obce a pověřeným pracovníkem MěÚ stav PO v obci.
4. Město plní na úseku zajištění PO dále:
a) zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany v souladu s NV 172/2001 Sb
b) projednává stav PO obce v zastupitelstvu obce nejméně 1x ročně, po závažných požárech,
nebo jiných mimořádných událostech.
c) v součinnosti s velitelem jednotky SDHO připravuje návrh rozpočtu pro SDHO na další
rok, nákup prostředků pro SDHO.
d) sleduje stav čerpání přidělených finančních limitů pro SDHO, osobně prověřuje
a schvaluje proplácení nákladů na zabezpečení činnosti SDHO a provozu zařízení požární
ochrany.
e) spolupracuje s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
f) zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany
g) prověřuje akceschopnost jednotky SDHO
h) předkládá do rady města zprávu o činnosti SDHO za uplynulý rok.

5. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce plní tyto úkoly:
a) svolává členy SDHO k odborné přípravě nebo jiné činnosti.
b) vyžádá si osobní věcnou pomoc fyzických osob v případech stanovených zákonem
o požární ochraně.
c) řídí zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou osobou
(velitelem zásahu HZS).
d) navrhuje městskému úřadu potřebu zajištění provozních prostředků pro SDHO.
e) navrhuje přijetí nových členů SDHO nebo ukončení členství členů SDHO nezpůsobilých
k výkonu činností v SDHO.
f) udržuje trvalou akceschopnost SDHO.
g) kontroluje, zda se členové SDHO podrobili jednou ročně zdravotním prohlídkám.
h) nepřipustí, aby jakoukoliv činnost v SDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně
zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí (platí i pro vliv po požití alkoholu).
i) dbá, aby všichni členové SDHO užívali předepsanou osobní výstroj,výzbroj a ochranné
pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce.
j) provádí odbornou přípravu členů SDHO podle plánu odborné přípravy členů SDHO
k) dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných
prostředků PO.
l) plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně a § 22
vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
m)zajišťuje hospodárné užívání prostředků požární ochrany.
n) překládá jedenkrát ročně městskému úřadu seznam členů výjezdové skupiny, zprávu
o činnosti SDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO.
o) spolupracuje s osobou pověřenou požární ochranou na městském úřadě.
p) vede předepsanou dokumentaci o činnosti SDHO a o odborné přípravě členů SDHO.
q) plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšených
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:
společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce (např. různé typy představení, mítinky,
oslavy a ohňostroje, vernisáže, trhy apod.), které probíhají ve stavebně uzavřených
prostorách nebo na oplocených či stavebně ohraničených prostranstvích, kterých se zúčastní
nejméné 200 osob – na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (včetně
organizátorů a účinkujících). Pro zajištění PO při výše uvedených činnostech zřizuje
pořadatel akce požární asistenční hlídku. Stanovení podmínek požární bezpečnosti zajišťuje
pořadatel akce prostřednictvím osoby odborně způsobilé, předkládá ke schválení HZS
Plzeňského kraje, územnímu odboru Rokycany před zahájením akce a předkládá na Městský
úřad.
2. Za dobu se zvýšených nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování.
b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních
porostů.
c) spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva,
listí, dřevo atd.
d)období déletrvajícího sucha.
e) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se splněním podmínek

podle nařízení PK č. 1/2002 ze dne 16.4.2002.
f) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací, jejich průběh a následujících 8 hodin po
jejich ukončení.
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím.
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z nařízení
Plzeňského kraje č. 1/2002 ze dne 16.4.2002.
Podmínky upřesnují způsob ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně
objektů a zařízení na nich stojících nebo stojících na ostatních plochách, před požáry a upravuje
podmínky pro zajištění požární ochrany při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci
klestu popř. těžebních zbytků v lesích (dále jen klestu) včetně likvidace zbytkových zemědělských
plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.
3. Organizační a technická opatření
a) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnost se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru. Do rozsahu jmenovaných opatření musí být, mimo jiné, zahrnuty
i podmínky uvedené v nařízení PK č. 1/2002 ze dne 16.4.2002.
b) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby
povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v rozsahu stanovém
nařízením PK č. 1/2002 ze dne 16.4.2002 hlásit minimálně 3 dny před zahájením na HZS
Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany.
c) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel
opatření tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany.
4. Zákaz pálení a rozdělování ohňů v přírodě
Krajský úřad může z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru
nebo z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné přírodě na
území celého kraje nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. Pokud tak krajský
úřad rozhodne vydáním příslušného nařízení platného pro území města, město zabezpečí zveřejnění
nařízené kraje stanovenou formou.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí hlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO III ve složení - početní stav 1+15.
Jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů města Mýta s členy, kteří vykonávají službu v
jednotce PO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace. Jednotka
kategorie JPO III zajišťuje výjezd do 10 minut od ohlášení události, dojezdová vzdálenost z místa
dislokace je 7, 5-10 km. Jedná se o jednotku s územní působností, na výzvu příslušného operačního
a informačního střediska HZS kraje provádí zásah i mimo katastrální území města podle Požárně
poplachového plánu.
Vybavení: Renault Midlum 4x4 CAS 15
Škoda 706 RTHP CAS 25
AVIA A31K/5

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah
a) přirozené- Podmýtský rybník, Štěpánský rybník, Bechyňský rybník, rybník na Sladovně
slouží jako požární nádrž.
b) umělé - Hydrantová síť
2. Město má zpracován a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením použitelných
hydrantů pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdové komunikace, který má k dispozici JSDH Mýto Plánky jsou uloženy ve
výjezdových autech.
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, tvalou použitelnost
zdroje.
4. Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykoná-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
František Končel, Těškovská 599, tel.: 371 585 634, mob.: 602 486 503 dosažitelnost: nepřetržitě
Vladimír Balej, pož. zbrojnice, tel.: 371 750 396, mob.: 728 111 763 dosažitelnost: nepřetržitě
V době provozu budova Městského úřadu, Náměstí 109, Mýto tel.: 371 750 390 nebo 371 750 394
Ohlašovny požáru jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požáru,,

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach se vyhlašuje houkáním sirény. V případě nefunkčnosti sirény se vyhlašuje
náhradním způsobem-rozhlasem, telefonicky, poslem.
Dle výpisu z požárního poplachového plánu okresu v případě vyhlášení I. Stupně požárního
poplachu v Mýtě provádí zásah jednotky:
JSDH Holoubkov - tel. 371 751 130, 371 751 654
JSDH Cheznovice - tel. 371 793 407, 721 552 181
HZS Rokycany – 150, 112

Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Nedodržování tohoto požárního řádu města je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2004 Požární řád obce, ze dne 13.12.2004
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Přílohy: 1. Povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob z hlediska dodržování
požární bezpečnosti na území města Mýto
2. Výpis z požárně poplachového plánu okresu Rokycany

místostarosta
Pavel Kořen

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Elektronicky zveřejněno dne: 7.6.2011
Elektronicky sejmuto dne:

starosta
František Končel

Příloha č.1 k Požárnímu řádu města
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
Z HLEDISKA DODRŽOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA MÝTO
1.Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na území města:
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebním množství a druzích požární techniku, věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované
činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostřeků
požární ochrany a požárně nezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních
právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy.
b) vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro zachranné práce, zejména udržovat volně příjezdové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým
východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a
produktovodům, k věcným prostředkům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu
ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahují se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činnosti.
d)označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k požární ochraně,a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo
preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat
zjištěné závady.
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární
ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k
zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jim
uložená opatření.
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k
provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného
sboru kraje každý požár vznikly při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívají.
i) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím a s vysokým nebezpečím jsou dále povinny:
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované
činnosti

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných
činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činnosti a
zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem
c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve
lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení
d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených
obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není
stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prácí, které by mohly vést ke
vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikaci
e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovaných nebo
skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a
zdraví osob a majetku.
Povinnost fyzických osob na území města:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
c) plnit příkazy a dodžovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za
účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v
provozuschopném stavu, uvedené povinnosti se vztahují ba osoby, které mají uvedená zařítení a
věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro
záchranné práce
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny
vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k
provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzklý
při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahují se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti
j) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled na osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár
Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných
věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
e) používat berevně označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
f) provádět vypalování porostů
Osobní a věcná pomoc občanů při zdolávání požáru
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout osobní a věcnou pomoc, tzn.
−
−
−
−
−
−

provést nutná opatření pro záchranu osob
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu
je povinen na výzvu velitele zásahu poskytnout dopravní priostředky, zdroje vody, spojovací
zařízení a jiné potřebné věci k zásahu
vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení
opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popř. k provedení záchranných
akcí, zejména vyklidit nebo strpět vyklízení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb,
jejich částí nebo porostů. O potřebě opatření rozhoduje velitel zásahu

