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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
obce Nekoř  
č. 1/2012, 

kterou se vydává  
POŽÁRNÍ   ŘÁD 
OBCE NEKOŘ 

 

Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo na svém zasedání dne 2. dubna 2012  usnesením č.  
2a/IV-2012 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává  

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE  NEKOŘ 
 

                                                        čl.  1 
                                                        Úvodní ustanovení 
 1. Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. 
         
                                                                    čl.  2 
                           Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním  
                                                požární ochrany v obci 
1. Za zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi  na území obce odpovídá obec Nekoř v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985 Sb. o požární 
ochraně v platném znění. 
2. K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Nekoř jednotku požární 
ochrany obce Nekoř a  jmenuje jejího velitele. 
3. Stav požární ochrany na území obce Nekoř projednává zastupitelstvo obce minimálně 
1 x za rok. Vždy však po každém závažném požáru v obci. 
4. Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni: 
a)  starosta obce   
 -   odpovídá za stav požární ochrany v obci 
 -    jmenuje velitele JPO V obce Nekoř  
-    předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně  1x ročně v  zastupitelstvu obce; 
vždy však po každém závažném požáru v obci    
b) osoba odborně způsobilá1  nebo technik požární ochrany2  
  - zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární  ochrany  

                                                 
1 § 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
2  § 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
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- zabezpečuje výkon požární prevence v obci (články do místního tisku) 
 
c) osoba odborně způsobilá1  nebo technik požární ochrany2 ve spolupráci s velitelem 
jednotky požární ochrany v obci  
-  zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v obci ročně; vždy 
však po každém závažném požáru v obci 
 

čl.  3 
                      Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech  
                              nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

1. Fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit podmínky dané zejména 
zákonem3,4, právními předpisy kraje a obce. 

 
2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech 

plnit další podmínky dané zejména zákonem4,5, právními předpisy kraje a obce. 
 

čl.  4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

1. Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými 
pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena stanicí 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje stanice Žamberk.                                                                 
 

čl.  5 
JSDH, kategorie, početní stav a vybavení 

Obec Nekoř zřizuje jednotku požární ochrany z řad členů SDH Nekoř  

    
kategorie dislokace vybavení 

JPO V SDH Nekoř DA 15 + PS 12 

                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 například § 17 – 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
4 vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
5 zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně 
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čl.  6 
                                                    Přehled o zdrojích vody  
Nekoř 

1) Požární hydranty místního vodovodu 
2) Odběrné místo požární vody  u  limigrafu řeky Divoké Orlice 

 

                                                                    čl.  7 
                             Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich 
označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a 
další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního 
čísla 150 
 
1. V obci není zřízena ohlašovna požáru s trvalou  přítomností pracovmíka obce  
  
2. Požár, který vznikne v obci, lze ohlásit:  

     -  z telefonních stanic pevné sítě na telefonní číslo 150 nebo 112  

     - za použití mobilních telefonů na telefonní číslo 150 nebo 112 

     - z telefonních automatů lze i bez použití telefonní karty či mincí taktéž ohlásit požár na                 
telefonní číslo 150. 

3.    Místa pro hlášení požárů:  
1) Obecní úřad Nekoř, Nekoř 330,  telefonní číslo: 465 625 122 
2) Starosta obce Nekoř,   tel. 724 181 465 
3) Velitel JSDHO  Petr Pomikálek, tel.  724 252 480 

 
4.      Místa určená pro ohlášení požáru jsou označena tabulkou s nápisem "ZDE HLASTE 

POŽÁR" nebo symbolem telefonního čísla "150" a "112" ( telefonní automaty a Obecní 
úřad Nekoř)  

 
  

čl.  8 
                                        Způsob vyhlášení požárního poplachu  

1. Požární poplach se v obci Nekoř vyhlašuje sirénou signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, 
který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. 
pauza – 25 sec. tón). Po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Sirénu  lze spustit 
tlačítkem na budově  Obecního úřadu v Nekoři.  

2. Případně lze požární poplach vyhlásit hlášením místního rozhlasu z Obecního úřadu v 
Nekoři, který je rozveden do všech místních částí obce.  

3. Svolání jednotky požární ochrany se provádí pomocí mobilních telefonů,  případně 
spojkami.  
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Čl. 9 
1.  Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle  požárního poplachového plánu 
kraje stanovuje nařízení Pardubického kraje6. Seznam předurčených jednotek pro zásah 
v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné 
vyhlášky. 

Čl. 10 
1.  Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních 
předpisů7.  
 

Čl. 11 
                                           Společná a závěrečná ustanovení 

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje požární řád obce ze dne 14. 11. 2000.  
 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2.4.2012 z důvodů naléhavého 

obecného zájmu. 

 
 
 
 
 
………………………………….                                            …………………………………. 
                 Ing. Jiří Pomikálek                                                     Ing. Jana Kubíčková Berková                     
                starosta obce                                                                            místostarosta obce 

 
 
 
Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce  dne : 2. 4. 2012    
Vyvěšeno na úřední desce dne:                                   2. 4. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne:                                       17.5.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 v době vydání této vyhlášky nařízení Pardubického kraje č. 2/2011 včetně přílohy č. 1 
7 např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Nekoř č.1/2012 
SEZNAM PŘEDURČENÝCH  JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE 

POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE 
1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním a informačním 

středisku HZS kraje – územní odbor Ústí nad Orlicí.  
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce 

určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:  
 

stupeň 
požárního 
poplachu 

první jednotka PO druhá jednotka 
PO 

třetí jednotka 
PO 

čtvrtá jednotka 
PO 

I.  534013 Stanice 
Žamberk 534212 Líšnice 534104 Letohrad 534218 Nekoř 

II. 534103 Jablonné nad 
Orlicí 534113 Žamberk 534210 Klášterec 

nad Orlicí 

534010 Stanice 
Ústí nad Orlicí 
534216 Mladkov 
534108 Dolní 
Dobrouč 
 

III.  534211 Kunvald 534215 Lukavice 534012 Stanice 
Králíky 

534316 Česká 
Rybná 
534107 Dolní 
Čermná 

 
 
 
 


