
 
 

 

MĚSTO BOHUMÍN 
 
 

 
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BOHUMÍNA 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

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

městě.  
 

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským 
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými 
společnostmi působícími na úseku požární ochrany. 

 

 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města Bohumína (dále jen „město“) je zajištěna pěti 
jednotkami sborů dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 tohoto 
požárního řádu.  

 
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly dále pověřeny tyto orgány obce: 

a) rada města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 
měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární 
ochrany v  obci, 

b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění 
povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné 
působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců. 

 

 

Článek 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 
Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým 
činnostem či objektům. 

 



 
 

Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

 
Nepřetržitou službu zajišťuje stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje v Novém Bohumíně, na ulici ul. Čs. armády 1141 (tísňové telefonní číslo 150, popř. 112) 
a jednotky sborů dobrovolných hasičů města, které se svolávají  na svá stanoviště (objekty 
hasičských zbrojnic) prostřednictvím elektronického dorozumívacího systému. 
 

 

Článek 5 
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení 

 
(1) Město má zřízeno 5 JSDH města, jejichž kategorie, početní stav a vybavení jsou 

uvedeny v příloze č. 2.  
 

(2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase 
do hasičské zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH. 

 

 

Článek 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti  

 
(1) Pro účely hašení požárů se na území města využívá hydrantová síť. Seznam hydrantů  

je uveden v příloze č. 3. 
 

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů1.  

 
 

Článek 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich 

označení 
 

(1) Místem pro oznámení požárů ve městě Bohumíně je stanice Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje na ul. Čs. armády 1141 (tísňové volání na číslech 150 
a 112). 
 

(2) Nepřetržitou službu pro oznámení požárů zajištuje také služebna městské policie, která 
se nachází v budově Městského úřadu Bohumín, ul. Masarykova 158, telefonní číslo 
156, mobilní číslo 731 130 666. 

 

Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

 
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:  

                                                 
1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 



 
 

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

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným  elektronickou sirénou (napodobuje hlas 
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný 
a nezaměnitelný s jinými signály) 

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 
poplach ve městě vyhlašuje mobilními prostředky (např. hlídka městská policie, Policie 
ČR). 

 

Článek 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1. 

 

Článek 10 
Účinnost 

 
Požární řád nabývá účinnosti dnem podpisu starosty města. 

 

23. ledna 2023 

 
 
            

           Ing. Petr Vícha v. r. 
      starosta 
 
  
 

 

 

 

 

Příloha č. 1  požárního řádu 
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Moravskoslezského kraje 

 

Příloha č. 2 požárního řádu 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města 

 

Příloha č. 3  požárního řádu 

Hydrantová síť na území města 



 
 

Příloha č. 1  Požárního řádu 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu  

Moravskoslezského kraje  
 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 
 
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu 

následující jednotky požární ochrany: 
 

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu 

 
Městská část  První jednotka požární 

ochrany  
Druhá jednotka požární 

ochrany  
Třetí jednotka požární 

ochrany  
Čtvrtá jednotka požární 

ochrany  

 
Nový Bohumín 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO V Bohumín – Šunychl 
(813101) 

 
Pudlov 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO V Bohumín – Šunychl 
(813101) 

 
Skřečoň 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO V Bohumín – 
Skřečoň (813104) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

 
Starý Bohumín 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO V Bohumín – Šunychl 
(813101) 



 
 

 
Městská část  První jednotka požární 

ochrany  
Druhá jednotka požární 

ochrany  
Třetí jednotka požární 

ochrany  
Čtvrtá jednotka požární 

ochrany  

 
Šunychl 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO V Bohumín – 
Šunychl 
(813101) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

 
Vrbice 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO V Bohumín – Vrbice 
(813106) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

 
Záblatí 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Bohumín (813014) 

JPO V Bohumín - Záblatí 
(813107) 

JPO I HZS  
Moravskoslezského kraje  

HS Orlová (813013) 

JPO III Bohumín - Starý 
Bohumín (813102) 

 
  
 
 
Pozn.: 
HZS – hasičský záchranný sbor 
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně) 
HS – hasičská stanice 
stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších 
předpisů



 
 

Příloha č. 2  Požárního řádu 
 

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města 
 

Jednotka Kategorie 

 
Min. početní 

stav 
 

Umístění hasičské zbrojnice Technika 

JSDH Bohumín - Starý 
Bohumín JPO III 12 Starobohumínská 153, 735 81 

Bohumín - Starý Bohumín 

CAS 30 SCANIA, DA VW Crafter, plovoucí a 
kalová čerpadla, motopila, nafukovací člun, 
elektrocentrála, lodní motor  

JSDH Bohumín - 
Skřečoň JPO V 9 1. máje 448, 735 31 Bohumín - 

Skřečoň 
CAS 15 RENAULT, DA FORD Tranzit, plavoucí a 
kalová čerpadla, elektrocentrála, motopila 

JSDH Bohumín - Záblatí JPO V 9 Sokolská 208, 735 52 Bohumín - 
Záblatí 

CAS 24 RENAULT, PV VW Crafter, plavoucí a 
kalová čerpadla, motopila, elektrocentrála, 
hliníkový člun 

JSDH Bohumín - Vrbice  JPO V 9 Požární 113, 735 51 Bohumín - 
Vrbice 

DA FORD Trazit, PV VW Crafter, plovoucí a 
kalová čerpadla,  elektrocentrála, člun vč. motoru 

JSDH Bohumín - 
Šunychl JPO V 9 Šunychelská 878, 735 81 Bohumín 

- Šunychl 

CAS 24 TATRA 815, DA MERCEDES, požární 
vozidlo Praga V3S, hliníkový člun, lodní motor, 
plovoucí a kalová čerpadla, elektrocentrála, 
motopila 

 
 
Pozn.: 
CAS – cisternová automobilová stříkačka 
DA – dopravní automobil 
PV – pomocné vozidlo



 
 

Příloha č. 3 Požárního řádu 
 

Seznam hydrantů na území města Bohumína 
 

Městská část  Ulice Č.p. Upřesnění umístění 

Nový Svat. Čecha 1130 před vchodem na travnaté ploše 

Nový Revoluční   u hřiště  Faja na travnaté ploše 

Nový Koperníkova   Aquacentrum 

Nový Palackého 853 za bývalými kasárnami vpravo, první křižovatka 

Nový 9. května   křižovatka Kaufland, protější roh 

Nový Studentská 781 kino náměstí 

Nový nám. A. Mickiewicze   nádražní budova 

Nový Studentská 711 naproti hřiště restaurace Kuželna 

Nový Šunychelská 1196 Gastrocentrum 

Starý Slezská  (před BMN) 330 od PS první dům za nadjezdem vpravo 

Skřečoň 1. máje 144 EMCO naproti přes cestu u č.p.144 

Skřečoň Lidická   před kruhovým objezdem vpravo 

Záblatí Tovární  333 u plynové kotelny 

Vrbice Ostravská   před čerpací stanici EUROOIL 

Pudlov Drátovenská   před odbočkou k čerpací stanici EKO Czech 



 
 

 
 


