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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KOJETÍNA

Zastupitelstvo města Kojetína se usneslo 
na svém zasedání dne 02.04.2019, 
usnesením č. Z 89/04-19, vydat na základě 
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona ČNR č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
požární ochraně) 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 (dále jen zákon 
o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen OZV). 

  
Základní ustanovení 

Požární řád města Kojetína upravuje 
organizaci a zásady zabezpečení požární 
ochrany na území města, za účelem 
ochrany životů, zdraví a majetku občanů 
před požáry.1 

  
Vymezení činnosti osob pověřených 

zabezpečením požární ochrany 

(1) Za plnění povinností požární ochrany 
na území města Kojetína odpovídá starosta 
města.  

(2) Zastupitelstvo města Kojetína 
projednává stav požární ochrany ve městě 
nejméně jedenkrát ročně.  

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 
1 město Kojetín pověřuje kontrolou 
dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně2 velitele 

                                                
1 § odst.1 zákona o požární ochraně 

zřizovaných jednotek sboru dobrovolných 
hasičů a místostarostu obce. Konkrétní 
určení osob a rozsah působnosti je součástí 
dokumentace města. 

  
Podmínky požární bezpečnosti při 

činnostech, v objektech nebo v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se 

zřetelem na místní situaci 

(1) Podmínky zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob, jsou stanoveny Nařízením 
1/2002 Olomouckého kraje ze dne 25. 
dubna 2002, kterým se stanoví podmínky 
zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
(2) 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. 

  
Způsob nepřetržitého zabezpečení 

požární ochrany 

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné 
pohromy či jiné mimořádné události v 
katastru města Kojetína je zabezpečeno 
systémem ohlašoven požáru, uvedených v 
Čl. 7.  

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku 
občanů před požáry, živelnými pohromami a 
jinými mimořádnými událostmi v katastru 
města Kojetína je zabezpečena jednotkami 

2 §29 odst. 1 zákona o požární ochraně 
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požární ochrany, uvedenými v Čl. 5, které 
spolupracují se stálou službou Hasičského 
záchranného sboru (dále jen HZS) 
Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, 
Požární stanicí Kojetín. 

  
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Kojetína 

Město Kojetín má zřízeny následující 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále 
jen JSDH):   

(1) JSDH Kojetín, která je zařazena v 
kategorii JPO III/1 s počtem minimálně 12 
členů3.  Seznam sil a prostředků JSDH 
Kojetín je uveden v příloze č. 1 tohoto 
požárního řádu.  

(2) JSDH Kojetín II – Popůvky, která je 
zařazena v kategorii JPO V s počtem 
minimálně 9 členů. Seznam sil a prostředků 
JSDH Popůvky je uveden v příloze č. 2 
tohoto požárního řádu.  

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

Městem Kojetínem jsou stanoveny 
následující zdroje požární vody:  

(1) Vodní nádrže  

Kojetín:   -rybník Jordán  

   -rybník Na Hrázi  

Kovalovice:   -nádrž ve spodní části obce    
u hřiště  

(2) Hydrantová síť  

Hydrantová síť v Kojetíně, Kovalovicích i 
Popůvkách uvedena v příloze č. 3 této OZV.  

(3) Další vodní zdroje: řeka Morava, 
Struha – mlýnský náhon Moravy, řeka Haná.  

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. 

                                                
3 §4 odst. 6 vyhlášky Č. 247/2001 Sb., o 
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
ve znění pozdějších předpisů 

  
Ohlašovny požárů 

(1) Ve městě Kojetíně je zřízena 
ohlašovna požáru v budově HZS 
Olomouckého kraje, Požární stanice 
Kojetín, Kojetín I-Město, Kroměřížská 202. 
Ohlašovna požáru je označena tabulkou 
„Ohlašovna požáru“ nebo symbolem 
telefonního čísla „150“.  

(2) K ohlášení požáru může být použit 
každý mobilní telefon, dále soukromý nebo 
veřejný telefon napojený na veřejnou 
telefonní síť.  

(3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru 
(tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné 
evropské číslo tísňového volání pro základní 
složky integrovaného záchranného 
systému: hasiče, policii, záchrannou 
službu).  

(4) Existence samostatných ohlašoven 
požárů zřizovaných  právnickými osobami 
a podnikajícími fyzickými osobami a jejich 
činnost není touto obecně závaznou 
vyhláškou dotčena. 

  
Způsoby vyhlášení požárního poplachu 

ve městě 

(1) Požární poplach je vyhlašován 
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 
minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin 
přestávka, 25 vteřin trvalý tón) a 
prostřednictvím SMS členům JSDH Kojetín 
a JSDH Popůvky. 

(2) O nasazení JSDH Kojetín a JSDH 
Popůvky k výjezdu k požáru nebo k jiné 
mimořádné události rozhoduje operační a 
informační středisko HZS Olomouckého 
kraje. 

(3) Členové JSDH Kojetín se musí, při 
vyhlášení požárního poplachu, co 
nejrychleji dostavit do požární zbrojnice v ul. 
Kroměřížská 202, Kojetín, Kojetín I-Město 
nebo na jiné místo, stanovené velitelem 
jednotky.  

(4) Členové JSDH Popůvky se musí, při 
vyhlášení požárního poplachu, co 
nejrychleji dostavit do požární zbrojnice 
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Kojetín, Kojetín II Popůvky čp. 7 nebo na 
jiné místo stanovené velitelem jednotky. 

  
Seznam sil a prostředků jednotek 

požární ochrany 

Seznam sil a prostředků jednotek požární 
ochrany podle výpisu z požárního 
poplachového plánu Olomouckého kraje je 
uveden v příloze č. 4 vyhlášky. 

  
Závěrečná ustanovení 

(1) Touto OZV se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2013, Požární řád ze 
dne 10.12.2013.  

(2) Zastupitelstvo města Kojetína zrušuje 
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, 
kterou se stanoví podmínky zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastní větší počet osob, vydanou 
zastupitelstvem města Kojetína dne 
28.01.2003, která nabyla účinnosti dnem 
01.03.2003. 

(3) Tato OZV nabývá účinnosti dne  

01.05.2019. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 

 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 – Údaje o JSDH Kojetín   

Příloha č. 2 – Údaje o JSDH Popůvky  

Příloha č. 3 – Seznam požárních hydrantů v Kojetíně a místních částech 

Příloha č. 4 – Zařazení jednotek požární ochrany pro město v prvním až třetím stupni 
požárního poplachu  

 

  

  

 
Vyvěšeno na úřední desce:  
Vyvěšeno na el. úřední desce:  
Sejmuto z úřední desky:  
Sejmuto z el. úřední desky: 
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Příloha č. 1 OZV č. 2/2019 Požární řád 
 

Údaje o Jednotce sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
 

 

Kategorie jednotky  

  

JPO III/1  

  

Celkový počet členů jednotky  

  

15 

Z toho  

-velitel  

-velitel družstva  

-strojník  

-hasič  

  

1  

2 

4  

8 

Vybavení jednotky    

CAS 20 MAN 18.340 4x4  1 ks  

Dopravní vozidlo DA L1Z Ford Transit  1 ks  

Přívěsná motorová stříkačka PPS 12  1 ks  

Plovoucí čerpadlo PPCA 800  1 ks  

El. kalové čerpadlo 220 V - HCP AS 215  1 ks  

El. kalové čerpadlo 220 V - Septik  1 ks  

Motorové kalové čerpadlo PH 6,5 HP  1 ks  

Elektro. centrála 2,2 kW ESE 206 HS – 6T  1 ks  

Motorová pila STIHL 180  1 ks  

Přetlakový ventilátor Papin  1 ks  

Univerzální hasicí nástavec UHAMO  1 ks  

Pěnotvorný agregát ALD 100  1 ks  

Přetlakový dýchací přístroj SCOTT Pro Pak  6 ks  

Dýchací přístroj SATURN S 5  3 ks  

Dýchací přístroj SATURN S 2  1 ks  

Vyváděcí maska k DP SCOTT 2 ks 
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Příloha č. 2 OZV č.2/2019 Požární řád 
 

Údaje o Jednotce sboru dobrovolných hasičů Popůvky 
 

 

Kategorie jednotky  

  

JPO V   

  

Celkový počet členů jednotky  

  

12 

Z toho  

-velitel  

-velitel družstva  

-strojník  

-hasič 

  

1  

2  

5  

4 

Vybavení jednotky    

Dopravní vozidlo DA L1Z Ford Transit  

350L  

  

1 ks  

Přenosná motorová stříkačka PS 12, 

PS 8  

2 ks  

Motorové kalové čerpadlo HERON 

EMPH 80 W 6.5 HP  

  

1 ks  

Dýchací přístroj MEVA SATURN S7  2 ks  

Elektrocentrála HERON 1 ks 

Osvětlovací souprava 1 ks 
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Příloha č. 3 OZV č.2/2019 Požární řád 
 

Seznam požárních hydrantů v Kojetíně a místních částech 

Město – místní část Ulice Umístění 

KOJETÍN I - MĚSTO 

Olomoucká u OC Albert 

Družstevní vedle č.p. 382 naproti sběrného dvora 

Nádražní u č.p. 263 

Tyršova - Havlíčkova u č.p. 696 

Padlých hrdinů u č.p. 1006 

KOJETÍN II - POPŮVKY 
Hanák nábytek u čerpací stanice 

U točny vedle č.p. 53 
 
 
 
Příloha č. 4 OZV č.2/2019 Požární řád 

 

Zařazení jednotek požární ochrany pro město v prvním až třetím stupni 
požárního poplachu  
 
Při požáru podle příslušného stupně požárního poplachu zasahují ve městě Kojetíně 
následující jednotky PO: 
 
V části Kojetín I-Město 
 

Stupeň požárního 
poplachu 

Jednotka PO Kategorie jednotky PO 

I. Kojetín I 

Kojetín III/1 

Němčice nad Hanou II/1 

Chropyně (ZIK) III/1 

II. Kroměříž (ZIK) I 

Měrovice nad Hanou V 

Tovačov II/1 

Křenovice V 

Klenovice na Hané III/1 

III. Přerov I 

Hulín (ZIK) III/1 

Nezamyslice III/1 

Vrchoslavice V 

Popůvky (DA) V 
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V části Kojetín II-Popůvky 
 

Stupeň požárního 
poplachu 

Jednotka PO Kategorie jednotky PO 

I. Kojetín I 

Kojetín III/1 

Popůvky V 

Němčice nad Hanou II/1 

II. Kroměříž (ZIK) I 

Křenovice V 

Chropyně (ZIK) III/1 

Měrovice nad Hanou V 

Tovačov II/1 

III. Přerov I 

Vrchoslavice V 

Klenovice na Hané III/1 

Lobodice V 

Hulín (ZIK) III/1 

 
 
 
 
 
 
V části Kojetín III-Kovalovice 
 

Stupeň požárního 
poplachu 

Jednotka PO Kategorie jednotky PO 

I. Kojetín I 

Kojetín III/1 

Němčice nad Hanou II/1 

Kroměříž (ZIK) I 

II. Křenovice V 

Měrovice nad Hanou V 

Nezamyslice III/1 

Přerov I 

Tovačov II/1 

III. Vrchoslavice V 

Klenovice na Hané III/1 

Chropyně (ZIK) III/1 

Popůvky (DA) V 

Hulín (ZIK) III/1 

 
 
 
 
  


