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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 21. září 2006, 

o požárním řádu města Český Krumlov 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

na svém zasedání dne 21. 9. 2006 usneslo 
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) záko-
na č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA 
ČESKÝ KRUMLOV 

ČI. 1 

Úvodní ustanovení 

Požární řád města Český Krumlov upra-
vuje organizaci a zásady zabezpečeni po-
žární ochrany ve městě Český Krumlov 
podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, 
ve znění nařízeni vlády č. 498/2002 Sb. 

ČI. 2 

Vymezeni činnosti osob pověřených 
zabezpečováním požární ochrany ve měs-

tě 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů 
před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území města je 
zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů obce Český Krumlov (dále jen „JSD-
HO") podle článku 5 a dále jednotkami po-
žární ochrany podle požárního poplachové-
ho plánu kraje, uvedenými v příloze č. 1 této 
vyhlášky. 

ČI. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při čin-
nostech, v objektech nebo v době zvýše-

ného nebezpečí vzniku požáru se zřete-
lem na místní situaci 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpe-
čí vzniku požáru, se dle místních podmínek 
považují společenské, kulturní a sportovní 
akce konané ve veřejně přístupných objek-
tech a prostorech, kde se shromažďuje více 
než 200 osob. 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje 

a) období využívání přírodního prostředí k 
rekreačním účelům od 1. 4. do 31. 10. ka-
lendářního roku  

b) období mimořádných klimatických 
podmínek - období déletrvajícího sucha. 
Začátek a ukončení období déletrvajícího 
sucha vyhlašuje hejtman pro celý kraj nebo 
jeho část. Požární bezpečnost v těchto ob-
dobích je zpřísněna. 

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuji shromažďovací místnosti, ubytovací 
zařízení, kulturní zařízeni, kulturní památky 
zařazené na seznam UNESCO, národní 
kulturní památky. Za zajištěni požární bez-
pečnosti v objektech odpovídá provozovatel 
dané činnosti. 

(4) Pro zajištěni požární bezpečnosti při 
činnostech, v objektech nebo v době zvýše-
ného nebezpečí vzniku požáru platí přísluš-
ná ustanovení nařízeni Jihočeského kraje. 

ČI. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení po-
žární ochrany 

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohro-
my či jiné mimořádné události v katastru 
města je zabezpečeno systémem míst urče-
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ných pro ohlášeni požáru a míst, odkud lze 
ohlásit požár, uvedených v článku 7. 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku ob-
čanů před požáry, živelními pohromami a 
jinými mimořádnými událostmi v katastru 
města je zabezpečena jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v článku 2 odst. 1. 

(3) Město ověřuje pohotovost JSDHO 
alespoň jednou ročně vyhlášením cvičného 
požárního poplachu. Od kontroly lze upustit 
u JSDHO, jejíž doba výjezdu byla v roce 
ověřena výjezdem k požáru nebo jinému 
zásahu. 

ČI. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce, kategorie, početní stav a vybavení 

Město zřizuje jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů obce, zařazenou do příslušné 
kategorie, jejíž početní stav a vybavení po-
žární technikou je uvedeno v příloze č. 1. 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašeni po-
žárů a podmínky jejich trvalé použitelnos-
ti Stanovení dalších zdrojů vody pro ha-
šení požárů a podmínky pro zajištění je-

jich trvalé použitelnosti 

Město stanovuje následující zdroje vody 
pro hašení požárů a další zdroje požární 
vody, které musí svou kapacitou, umístěním 
a vybavením umožnit účinný požární zásah: 

 
obec: část 

obce: 
zdroj vody: další zdroj 

vody: 
 hydrantová 

síť 
řeka Vlta-
va 

Český 
Krumlov 

Horní 
Brána 

rybník u 
budovy 
MěÚ 

 

 

ČI. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších 
míst, odkud lze hlásit požár a jejich ozna-

čeni 

(1) Ohlašovnami požáru jsou 
- budova Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje, Územní odbor Český 
Krumlov, Hasičská 125 - tísňová linka 150 

- budova radnice, nám. Svornosti 1 - stálá 
služba městské policie - tísňová linka - 156 

(2) Dalšími místy, odkud lze hlásit požár, 
jsou 

- budova Městského úřadu Český Krum-
lov, Kaplická 439 - spojovatelka - 380 766 
111 

- veřejné telefonní automaty na území 
města - tísňová linka 150, 112 

ČI. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu  

Vyhlášení požárního poplachu ve městě a 
jeho částech se provádí 

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který 
je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. 
pauza - 25 sec. tón) 

b) v případě poruchy technických zařízení 
pro vyhlášení požárního poplachu se požární 
poplach vyhlašuje výstražným zařízením 
požárního vozidla nebo vozidla městské po-
licie, včetně podávání informace o mimořád-
né události zvukovým zařízením vozidla 

ČI. 9 

Seznam sil a prostředků 

Seznam sil a prostředků jednotek požární 
ochrany podle výpisu z požárního poplacho-
vého plánu Jihočeského kraje je uveden v 
příloze č. 1. 

ČI. 10 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška č. 3/1993, o požár-
ním řádu města Český Krumlov. 

ČI. 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnác-
tým dnem po dni vyhlášení. 

  
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 
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Příloha č. 1 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Z POŽÁRNÍHO PO-
PLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany: 
 

Kategorie JPO: Dislokace JPO: Zřizovatel: Technika 
I HZS PS Český 

Krumlov 
HZS Jihočeského 
kraje 

RZA-L2,CAS 24/3000/500-S3R,CAS 
32/8200/800-S3R,TA-L1,AZ-M1,AP-S2 AJ-
S3,DA 8 8-L3Z 

I HZS PS Křemže HZS Jihočeského 
kraje 

CAS 24/2500/400-S2Z, CAS 32/8200/800-
S3R,DA 8-L1Z 

II/1 JSDHO Holubov obec Holubov AS 16/0/500-M2Z,CAS 24/3500/200-
M1Z,PMS8 - Holubov 

III/1 JSDHO Chvalšiny obec Chvalšiny CAS 32/6000/600-S3R, DA 8-L1Z, PMS8 - 
Chvalšiny 

III/1 JSDHP JIP Větřní JIP Větřní CAS 32/6000/600-S3R, DA 8-L1Z, CAS 
32/8200/800-S3R 

V JSDHO Kájov obec Kájov NA 0-L1Z, PMS8-Kájov 

V JSDHO Přídolí obec Přídolí NA 0-M3 Praga V3S Přídolí, PMS8 - Přídolí 

V JSDHO Český 
Krumlov 
počet členů: 10 

město Český Krum-
lov 

DA 12-A 31, CAS 32-T815(2x)* 

* Požární technika v majetku HZS Jihočeského kraje, která je určena k využíváni k plnění 
úkolů JSDHO Český Krumlov v souladu s Dohodou o spolupráci 562/602/04 

 
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí po-

moci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky 
požární ochrany. 

 
Obec Katastrální 

území obce: 
stupeň 
poplachu 

1.jednotka PO 
název JPO: 

2. jednotka PO 
název JPO: 

3. jednotka PO 
název JPO: 

4. jednotka PO 
název JPO: 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Český 
Krumlov 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Kladné- 
Dobrkovice 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Přísečná- 
Domoradice 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Slupenec 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Přídolí 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Spolí-Nové 
Spolí 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Přídolí 

1. HZS PS Český 
Krumlov 

HZS PS Český 
Krumlov 

JSDHP JIP 
Větřní 

JSDHO Český 
Krumlov 

Český 
Krumlov 

Vyšný 

2. HZS PS 
Křemže 

JSDHO Chval-
šiny 

JSDHO Holu-
bov 

JSDHO Kájov 

 


