
OBEC SYTNO 

Obecně závazná vyhláška obce Sytno 

č.6/2017 

požární řád obce 

Zastupitelstvo obce Sytno se na svém zasedání dne 4.7.2017 usnesením č.4/3/2017 usneslo 
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 obce  

Čl. 1  
Úvodní ustanovení  

Požární řád obce Sytno upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.  

Čl. 2  
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
 Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna společnou jednotkou SDH Stříbro  
zřízenou na základě smlouvy (o sdružení podle § 69 a zákona o požární ochraně) s Městem 
Stříbro. 

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 

Obec 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. 

Čl. 4  
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.  

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 2.  

Čl. 5  
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení  

Obec nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

 

 

 



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

 
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů: 
umělá vodní nádrž - využitelná kapacita zdroje -  2.500 m3   

umělá vodní nádrž a její poloha je vyznačena na plánku (příloha1), která je nedílnou  
součástí této vyhlášky. 

2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek (příloha 1) obce s vyznačením 
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 
příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany 
uvedené v čl. 2 a jednotce HZS Plzeňského kraje- územní odbor Tachov. 

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) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. 

Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit 
volný příjezd pro mobilní požární techniku.  

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

označení  
 

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou.  
„Ohlašovna požárů” 

 

 

Obecní úřad, č.p 72 Tel. 724 182 135 

Bodiš Václav ,starosta  Tel. 724 182 135 

Škorvánek Jaroslav 
,místostarosta,č.p.65 

Tel. 603 218 364 

  

 

Čl. 8  
Způsob vyhlášení požárního poplachu  

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

Signálem „požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 
minuty. (25 sekund tón -10 sekund pauza – 25 sekund tón) 

 



Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Sytno  
č. 2/2008 požární řád, ze dne 20. 11. 2008. 

Čl. 10 
Účinnost  

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

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:5.7.2017 
 
Sejmuto z úřední desky dne:21.7.2017 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………. 

  
……………………. 

Jaroslav Škorvánek  Václav Bodis 
místostarosta  starosta 



 

Příloa č.1 k obecně závazné vyhlášce č.6/2017 požární řád obce 

Hlavní komunikace                      Plzeň 

Přístupová cesta  200 m 

Vodní nádrž  

 

 

 

 


