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Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání dne 29. 5. 2008 
svým usnesením č. 116/2008 rozhodlo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Požární řád statutárního města České Budějovice 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Požární řád statutárního města České Budějovice (dále jen město) upravuje organizaci a 
zásady zabezpečení požární ochrany na území města1. 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě  

 (1) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými 
událostmi (požáry, živelní pohromy a jiné) na území města je zajištěna: 

•  požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice, JPO I., Pražská 52b 
•  požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice - Suché Vrbné, JPO I.,  

J. Lomského 2 (v příloze uvedeno jen HZS PS Suché Vrbné) 

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek 
považují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. 

(2)  Požární bezpečnost v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se řídí 
nařízením Jihočeského kraje2.  

 

 

 

                                                 
1 § 15 odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

2 Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru 
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(3) Fyzická osoba je povinna3:  

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 dodržovat 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 na osoby, které mají uvedená 
zařízení 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 
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,  

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností.  

 Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky 
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním 
nezpůsobily požár.  

 (4) 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,  

                                                 
3 § 17 odst. 1 až 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,  

f) provádět vypalování porostů. 

 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

(1) Přijetí ohlášení mimořádné události (požáru, živelní pohromy či jiné) v katastru 
města je zabezpečeno ohlašovnou požáru, která je uvedena v čl. 6. 

(2) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými 
událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, které jsou uvedeny v 
čl. 2. 

 

Čl. 5 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. 

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

(1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stávající vodovodní řády veřejné vodovodní sítě 
s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na 
celém území města.  Při dalším budování požárních hydrantů a při jejich obměně, kde je to 
technicky možné, město osazuje nadzemní hydranty.  

(2) Trvalá použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů je zajištěna prováděním 
pravidelných kontrol. Kontrolu provozuschopnosti hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného 
vodovodu (ke dni vydání vyhlášky 1. JVS a. s.) a to nejméně jedenkrát za rok v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 4 Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších 
předpisů. Zprávu o stavu předá provozovatel každoročně městu do jednoho měsíce od 
provedení kontroly.  

(4) 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. 

(5) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů je 
povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně 
tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči 
pozemku nebo komunikaci sám. 

 

 

                                                 
4 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 



 

 5

Čl. 6 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

(1) K ohlášení požárů slouží ve městě ohlašovna požárů v budově Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, která je trvale označena tabulkou 
„Ohlašovna požárů” . 

(2) Požár lze také hlásit na tísňovou linku tel. č. 150, a nebo na jednotné evropské číslo 
tísňového volání tel. č. 112. 

Čl. 7 
Způsob vyhlášení požárního poplachu  

 (1) Varování občanů v případě vzniku mimořádné události na území města, se provádí: 
 
 a) signálem „Všeobecná výstraha“ který je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 
sekund sirénami a varovným informačním systémem města. Tyto systémy jsou ovládány 
krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje. Městská policie a 
magistrát města mají možnost vstupu hlasovou i zvukovou informací do varovného 
informačního systému města. Po vyhlášení poplachu jsou občané informováni o  dalších 
opatřeních mimořádnými relacemi v rozhlasových stanicích Českého rozhlasu a Českou televizí 
na 1. programu. 
 
 b) v případě poruchy technických zařízení, nebo nebezpečí z prodlení  jsou občané 
upozorněni na možné ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí náhradními 
prostředky např. výstražnými a rozhlasovými zařízeními z vozidel  Policie ČR, městské policie, 
jednotek požární ochrany, apod. 

Čl. 8  

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

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

Čl. 9 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004. 

Čl. 10 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.  

 

 

 Mgr. Juraj Thoma, v. r.   Ing. Ivana Popelová, v. r. 
      primátor města               1. náměstkyně primátora 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu 
Jihočeského kraje 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v 
katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: 

Část 
obce 

St. 
po
pl. 

1. jednotka PO 2. jednotka PO 3. jednotka PO 4. jednotka PO 

ČB  1 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice JSDHO 
Hluboká/Vlt. 

HZS PS S. Vrbné 

 2 JSDHO Zliv JSDHO Ledenice JSDHO 
Hrdějovice 

JSDHO Lišov 

České 
dráhy 

1 HZSP ČD ČB HZS PS Č. Budějovice HZS PS  
Č. Budějovice 

HZS PS S. Vrbné 

 2 JSDHO Zliv JSDHO Ledenice JSDHO 
Hrdějovice 

JSDHO Lišov 

ČB  2 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice JSDHO 
Hluboká/Vlt 

HZS PS S. Vrbné 

 2 JSDHO Zliv JSDHO Ledenice JSDHO 
Hrdějovice 

JSDHO Dubné 

ČB  3 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice JSDHO 
Hluboká/Vlt 

HZS PS S. Vrbné 

 2 JSDHO Zliv JSDHO Ledenice JSDHO 
Hrdějovice 

JSDHO Dubné 

ČB  4 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice JSDHO 
Hluboká/Vlt 

HZS PS S. Vrbné 

 2 JSDHO Zliv JSDHO Ledenice JSDHO 
Hrdějovice 

JSDHO Dubné 

ČB  5 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice HZS PS S. Vrbné JSDHO Ledenice 

 2 JSDHO Lišov JSDHO Borovany JSDHO 
Hrdějovice 

HZS PS T. Sviny 

ČB  6 1 HZS PS Č. 
Budějovice 

HZS PS Č. Budějovice HZS PS S. Vrbné JSDHO 
Hluboká/Vlt 

 2 JSDHO Ledenice JSDHO Borovany JSDHO Lišov HZS PS T. Sviny 
ČB  7 1 HZS PS Č. 

Budějovice 
HZS PS Č. Budějovice HZS PS S. Vrbné JSDHO 

Hluboká/Vlt 
 2 JSDHO Ledenice JSDHO Borovany JSDHO Lišov HZS PS T. Sviny 
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(3) Ve třetím a zvláštním stupni poplachu lze pro účely zásahu využít jednotky bez 
respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti5. 

                                                 
5 Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2003 Požární poplachový plán kraje, čl. 2 odst. 5  


