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MĚSTO BOHUMÍN 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 
kterou se vydává Požární řád města Bohumína 

Zastupitelstvo města Bohumína na svém zasedání dne 21.5.2003 schválilo na základě 
ustanovení §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu  s §29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k 
provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

  

 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BOHUMÍNA 
 

 Článek 1 

 Základní ustanovení 

(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území 
města Bohumína. Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve 
městě, podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku  požáru a způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci. Uvádí 
přehled jednotek požární ochrany, jejich početní stav a vybavení. Stanovuje přehled  o 
zdrojích  vody pro  hašení požárů  a podmínky jejich trvalé použitelnosti, včetně stanovení 
dalších zdrojů vody pro  hašení požárů. Určuje seznam ohlašoven požárů a dalších  míst 
odkud lze hlásit požár a způsob jejich  označení. Určuje způsob vyhlášení požárního 
poplachu ve městě.   
 
(2) Tímto Požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a není dotčena povinnost 
fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů a §§ 42 - 44 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci. 

 

Článek 2 

 Organizace požární ochrany 

 (1) Za zabezpečování požární ochrany na území města Bohumín odpovídá město 
Bohumín. Výkonným orgánem je příslušný odbor MěÚ dle kompetencí organizačního 
řádu města Bohumína a velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Jejich 
úkoly vyplývají ze zákona o požární ochraně. 

(2) Město Bohumín při zabezpečování požární ochrany ve městě spolupracuje s 
 
a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje; 
b) občanskými sdruženími, veřejně  prospěšnými organizacemi  a jinými  orgány a  
  organizacemi působícími na úseku požární ochrany. 



Článek 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

(1) Povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby, jakož i ostatních fyzických     
  osob    

a) Podmínky pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení 
kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, 
elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, 
aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových 
pájecích lamp a pro nahřívání živic v tavných nádobách stanoví obecně platný právní 
předpis 1) ; 

b) Používání otevřeného ohně a rozdělávání ohňů je možné jen na požárně bezpečných 
místech; 

c) Při instalaci a používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 
(zejména topidel) je nutné postupovat podle návodu výrobce nebo podle návodu 
technicky a funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je nutné dodržovat 
bezpečnou vzdálenost spotřebiče od povrchu stavební konstrukce, podlahové krytiny, 
zařizovacích předmětů z hořlavých hmot podle návodu výrobce nebo podle 
normativních požadavků.      Popel je možno ukládat pouze do nehořlavých popelnic 
nehořlavých nádob s víkem nebo na požárně bezpečné místo; 

d) Hořlavé kapaliny je zakázáno ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových 
domů 2) nebo ubytovacích zařízení 3) s výjimkou hořlavých kapalin potřebných 
k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných 
obalech pro jeden tepelný spotřebič. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat 
nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro 
nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na 
jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje nesmí ukládat 
s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel4) ; 

e) Při používání hořlavých kapalin a past k provádění nátěrů, lepení, čištění, odmašťování 
a při dalších činnostech s hořlavými kapalinami je nutno postupovat opatrně. Prostory, 
v nichž se tyto práce provádějí, je nutno dobře větrat. Je nutno zajistit, aby  se v těchto 
prostorách nekouřilo, nevstupovalo do nich s otevřeným ohněm a aby se vyloučilo 
nebezpečí vznícení od elektrické nebo mechanické jiskry; 

------------------------------------------ 

   1) vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky  požární  bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných  nádobách. 

2) § 3 písm. b) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

3) § 3  písm. g) vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

4) § 44  vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek  požární bezpečnosti  a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární  prevenci) 

 

 

f) Hořlavé plyny nutno skladovat na dobře větraných místech, nelze je skladovat v bytech, 



v prostorách pod úrovní okolního terénu, v průchodech a průjezdech, na únikových 
cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, 
sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými 
konstrukcemi, v místnostech určených ke spaní, společných a veřejně přístupných 
prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení. Nádoby s hořlavými nebo hoření 
podporujícími plyny (v lahvích, sudech, kontejnerech, nádržích apod.), lze ukládat 
pouze na snadno přístupných, dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům 
chráněných místech.   

  Nežádoucími vlivy se rozumí zejména sluneční záření nebo jiný zdroj tepla,  vlhko  

 způsobující vznik koroze, zásah nepovolaných osob, náraz a pád tlakové nádoby apod.) 
 

g) Komíny a kouřovody je povinen vlastník nebo správce z jeho pověření udržovat 
v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při 
provozu připojených tepelných spotřebičů 5). Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje 
ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem 6) ; 

h) Objekty lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, případně ve 
stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby 
nevzniklo nebezpečí požárních závad 7) ; 

ch) Vlastník nebo z jeho pověření správce objektu zajistí označení a trvale volné únikové 
cesty v objektech (např. společné chodby, pavlače, schodiště apod.). Na těchto 
komunikacích nelze ukládat hořlavé materiály;  

i) Vlastník nebo z jeho pověření správce označí a zajistí trvale volný přístup k nouzovým 
východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu a topení a k 
produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany, případně  k ručnímu ovládání 
požárně bezpečnostních zařízení.    

(2)   Za objekty se zvýšeným nebezpečím požáru se považují objekty, v nichž se 
provádějí činnosti podle §4 odst. 2 písmeno g), h), i) a j)  zákona č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně 

(3) Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v objektech se zvýšeným 
požárním nebezpečím podle odstavce (2) se řídí §5, §6 a §6a zákona č. 133/1985 Sb. a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 

(4) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí  

 a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, 
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí,  s  dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane 

 suchý vítr (dále jen období sucha); 

------------------------------------------- 

5) § 43 vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci  

6) vyhl.  č. 111/1981 Sb., o čištění  komínů 

7) §§  85, 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 b) období sklizně pícnin a obilovin ( dále jen „období sklizně“); 



   c) topné období;  

    d) období vánočních svátků a konce roku. 

  

(5) Období nadměrného sucha zveřejňuje městský úřad na základě vyhlášení krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje pomocí vývěsek, na webowských stránkách, v 
městských novinách OKO, TIKu. Organizuje pomocí občanských sdružení, veřejně  
prospěšných organizací  a jiných  orgánů a organizací působícími na úseku požární 
ochrany preventivně výchovnou činnost ke snížení požárního nebezpečí. 

(6) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 
počet osob, se řídí nařízením č. 1/2002 Moravskoslezského kraje.  

      Organizátor je povinen zejména: 
        - stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení  
    včasné a bezpečné evakuace osob,   
 - zřídit před zahájením akce požární hlídku, 
 - oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostrojem nejméně 5  
    pracovních dnů před zahájením akce územně příslušnému  odboru Hasičského 
     záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 
       
       
 

Článek 4 

 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

(1) Nepřetržitou službu zajišťuje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, hasičská 
stanice Bohumín 

jednotky sborů dobrovolných hasičů města. 

 

Článek 5 

 Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města, jejich početní stavy a 
vybavení 

(1) Město Bohumín má zřízeny tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů: 

Jednotka Kategori
e 

Ev.číslo Technika Minimální 
počet 

JSDH Starý Bohumín JPO III 813102 CAS 25 RTHP 1+5 
JSDH Bohumín-Skřečoň, Nová 
Ves  

JPO V 813105 DA 12 A30 1+5 

JSDH Bohumín-Pudlov  JPO V 813103 AVIA 31 1+5 
JSDH Bohumín-Skřečoň JPO V 813104 AVIA 30 1+5 
JSDH Bohumín-Šunychl JPO V 813101 AVIA 31 

CAS 25 RTHP 
1+5 

JSDH Bohumín-Vrbice JPO V 813106 FORD Tranzit 
Š 706 RTHP 

1+5 

JSDH Bohumí-Záblatí JPO V 813107 Škoda 1203 
CAS 25 RTHP 

1+5 



 

(2) Ostatní jednotky na území města Bohumín:  

Jednotka Kategori
e 

Ev.čísl
o 

Technika Druh 
jednotky 

HZSP a.s. ŽDB  Bohumín  JPO IV 813600 2x CAS 32 T 
CAS 25 Lias 
DVS 12 A30 
A21F-
protiplyn. 

profesionální 
jednotka 

JSDH Bochemie s.r.o. Bohumín JPO VI 813800 Š 706 RTHP 
DA 12 AVIA 

dobrovolní 

  Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje předurčenost jednotky PO v systému 
plošného   rozmístění sil a prostředků požární ochrany pro požární zásah nebo 
záchranné práce: 
 - s územní působností - jednotka kategorie JPO III, zasahující i mimo území svého 
zřizovatele 
 - s místní působností - jednotka kategorie JPO V, zasahující na území svého zřizovatele. 
 

Článek 6 

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

(1) Na území města Bohumín se nalézají tyto vodní zdroje: 

hydrantová síť;  
vodní nádrže a řeky; 
ČOV Šunychl. 

(2) Majitel hydrantové sítě je povinen udržovat ji v provozuschopném stavu. 

(3) 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 
požárů. 

(4) Přehled hydrantů určených k požárním účelům tvoří přílohu č. 1 tohoto požárního řádu.  

(5) Určují se tyto zdroje požární vody: 

 

Článek 7 

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění  jejich trvalé 
použitelnosti 

(1) Hydrantové sítě a požární nádrže, rybníky a studny v majetku - areálech právnických 
osob a podnikajících fyzických osob.  

(2) Technologické 
zdroje požární vody v 
majetku - areálech 
právnických osob a 
podnikajících 
fyzických osob. 

rybník Záblatský Bohumín-Záblatí 
rybník Nový stav 
štěrkovna Vrbice Bohumín-Vrbice 
řeka Odra 

Starý Bohumín rybníky Starý Bohumín 



(3) Dočasné vodní zdroje.  

(4) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany 
poskytnout zdroje vody ke zdolávání požáru. 

(5) Zdroje vody vyčleněné  pro PO určuje nařízení č. 4/2002 Moravskoslezského kraje, část 
čtvrtá čl.  1). 

Článek 8 

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

(1) Funkci ohlašovny požáru města Bohumín plní Operační a informační středisko 
územního odboru Karviná (telefonní číslo 150 z pevné linky), nebo Centrum tísňového volání 
města Ostravy (telefonní číslo 150, 112 z mobilních telefonů).            

(2) Další ohlašovny požárů  a jiná místa, odkud lze hlásit požár ve městě Bohumíně, zřizuje 
město: 

Budova Adresa č. telefonu 

Janeczko Alois,  čp.132 JSDH – Bohumín-Šunychl 596013422 

Požární zbrojnice čp. 153 JSDH – Starý Bohumín  596012022 

Požární zbrojnice čp. 277 JSDH – Bohumín-Pudlov 596031092 

Požární zbrojnice čp. 448 JSDH – Bohumín-Skřečoň 596033022 

Stuś Jan ,  čp. 965 JSDH – Bohumín-Skřečoň 
              Nová Ves   

596033073 

Požární zbrojnice čp. 113 JSDH – Bohumín-Vrbice 596031059 

Požární zbrojnice čp. 208 JSDH – Bohumín-Záblatí 596031067 

(3) Úlohou ohlašovny požáru je zejména přijímat hlášení o vzniku požáru a jiných 
mimořádných událostech, vyhlásit požární poplach ve městě, případně v části města, nebo 
pro konkrétní jednotku požární ochrany ve městě Bohumín. 

     
  (4) Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“ 8) a   
   požární značkou NE.07 9) , vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv 
přijímat    hlášení o vzniku požáru. 

(5) Město může zřídit další místa, odkud lze hlásit požár, musí být viditelně označena 
tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo symbolem 
čísla tísňového volání „112“. Zřídí-li město tato místa, vede o nich evidenci. 

(6) Jako další místa odkud lze hlásit požár slouží mj. síť  veřejných telefonních stanic 
(telefonních budek). 

(7) Na frekventovaných místech (veřejné vývěsky, nádraží apod.) jsou vyvěšeny 
Poplachové směrnice města.  



(8) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a 
podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost 10)  není touto vyhláškou dotčena. 

Článek 9 

Způsob vyhlášení požárního poplachu na území města Bohumína 

(1) Signál „Požární poplach“ slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je 
vyhlašován přerušovaným tónem sirény  po dobu 1 minuty (2 x 25 sekund s přestávkou 10 
sekund). Tento signál není varovným signálem. 

 
(2)  Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky  

troubící tón „HÓ- ŘÍ“ , „HÓ- ŘÍ“  atd. (tento signál je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými 
signály).  
(3) Zkouška sirén ve městě se provádí pravidelně a je řízena centrálně z Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 
 

Článek 10 

 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených požárním 
poplachovým plánem územního odboru Karviná 

  

Předurčené jednotky ve stupni poplachu stupeň 
poplach
u 

kategorie JPO 
/dislokace 

kategorie JPO 
/dislokace 

kategorie JPO 
/dislokace 

1. I/Bohumín I/Orlová III/ Starý Bohumín 
2. I/Karviná V/ Bohumín–Skřečoň III/ Orlová–Poruba 
3. I/Karviná V/ Bohumín–Záblatí III/Rychvald 
3. V/ Bohumín–Vrbice V/ Bohumín–Šunychl III/Doubrava 
3. V/ Bohumín–Pudlov V/ Bohumín–Nová Ves V/Dolní Lutyně 
Z. Dle rozhodnutí operačního střediska HZS MSK ÚO Karviná 

------------------------------------------ 

8) § 15, odst. 1, písm. g) nařízení  vlády ČR č. 172/2001  Sb., k provedení zákona o požární  ochraně, ve znění 
        pozdějších předpisů 

9) dle ČSN ISO 3864 (018010) 

10) § 35,  odst. 1)  vyhl. Ministerstva vnitra č.  246/2001 Sb. o požární prevenci 

 

Článek 11 

Sankce 

   (1) Porušení  této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 13). 

 

Článek 12 

 Ustanovení společná a závěrečná 

(1) Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Požární řád města 



Bohumína ze dne 12.9.1996. 

 

--------------------------------------------- 

     13) § 46 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

           § 58  zákona  č  128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších  předpisů 

 

 

 

 

 

  starosta         místostarosta  

     města Bohumína      města Bohumína 

 

 

Vyvěšeno dne:                                               Sňato dne: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. l 
Seznam  sítě hydrantů pro potřeby HZS Bohumín 
 
Nový Bohumín           
tř. Dr. E. Beneše u čp. 1155 
Svat. Čecha u čp. 1093, 1128 
9. května u bývalé rest. ASTORIA 
9. května u obchod. střed. BILLA 
rozcestí ul. Studentské a ul. Krátké 
Studentská u čp. 156 
Nádražní u čp. 718 
Štefánikova u čp. 1073 a křižovatka na ul. Alešova 
Revoluční u hřiště TJ ŽDB 



Čáslavská u obchod. střediska Budoucnost u MŠ 
Masarykova u čp. 158 (radnice) 
 
Starý Bohumín            
nám. Svobody u čp. 11 
Ostravská u čp. 319 /hřiště TJ VIKTORIE/ 
Ostravská u čerp.stanice  PHM - TRANSEUROPE 
Ovocná - naproti. býval. střed. Sm Vak 
S. K. Neumanna u čp. 456 
Wolkerova u čp. 260, 324 
Dlouhá u čp. 374 
Malá u čp. 491 
 
Pudlov                          
Drátovenská u Rozvodny SME                                            
Rolnická u čp. 23, 109 
Oderská u čp. 217 
Školní u čp. 268 
Vilová u čp. 296 
Čs. Armády u čp. 305, 241, 242 
 
Vrbice                                       
Ostravská naproti objektu firmy Štěrkovny Dolní Benešov                                                           
Ostravská u můstku přes Stružku 
Vrbická u můstku přes Stružku 
Ostravská u čerp. stanice PHM GLAPO                                                           
Ostravská u prodejny SALMEX                                                           
Ostravská u SLEZANKY                                                           
Vrbická u čp. 98                                                           
 
Skřečoň                                    
 l. máje u požární zbrojnice                                                           
Rychvaldská u čp. 132                                                          
Úvozní u čp. 243                                                           
U Borku u  čp. 507                                                           
u hřbitova u  čp. 495 
 
Záblatí 
Sokolská u PZ, čp. 208 
Sokolská, čp. 31 (u domu p. Reliho 
Na Pískách - zahrádka u čp. 178 
Za Můstkem čp. 243 
Anenská, u čp. 374 
Na Úvoze, čp. 332 a  
 
Šunychl  
Šunychelská u SmVaK, provoz kanalizace 
Šunychelská, u FZ 
Šunychelská, u ČOV 



 
Kopytov                                    
Šunychelská vlevo od požární zbrojnice                                                           
Šunychelská u čp. 118                                                           
Šunychelská vpravo u čp. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


