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MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

č. 13/2008 

Zastupitelstvo města Bechyně se na svém zasedání dne 19.listopadu 2008 usneslo vydat na 
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává  

Požární řád města Bechyně 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení  

Požární řád města Bechyně (dále jen město) upravuje organizaci a zásady zabezpečení 
požární ochrany na území města dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Čl. 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 v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

(dále jen „SDH“): 

- jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bechyně , JPO III/2, se sídlem Bechyně, 
sídl.Obránců míru 822  

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou vedeny 
v dokumentaci obce. 

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 
považuje:  
a) pálení větví a klestu v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti čerpacích stanic pohonných 
hmot, stohů či objektů. Požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být nahlášena 
předem na HZS Jihočeského kraje ÚO Tábor a MěÚ v Bechyni. Konkrétní složení požární 
hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.  
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b) pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více jak 200 osob ve vnitřním shromažďovacím 
prostoru nebo více jak 900 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru1). Požární 
bezpečnost při provozování této kulturní činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. 
Konkrétní složení požární hlídky  a počet osob bude součástí dokumentace obce. 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:  
a) letní období od 1.4. do 30.10. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zřízením 
požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace 
obce. 

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
a) kulturní dům Bechyně, U Nádraží 602 
b) čerpací stanice pohonných hmot 
Požární bezpečnost je v těchto objektech zajišťována dodržováním předpisů o požární 
ochraně. 

(4) Povinnosti fyzické osoby upravuje zákon o požární ochraně 2) 

Čl. 4  

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města 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 města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 2.  

Čl. 5  

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení  

(1) Město zřizuje jednotku SDH města, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a 
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH města jsou 
uvedeny v příloze č.2 a č.3 .Přílohy č.1,2,3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.  

 (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice v Bechyni, sídl.Obránců míru 822, anebo na jiné místo, stanovené velitelem 
jednotky.  

Čl. 6  

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

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah  
a) přirozené 
- rybník Trubný, čerpací stanoviště na hrázi, kapacita vody omezená, použití celoroční 
- řeka Lužnice, čerpací stanoviště na břehu, kapacita vody neomezená, použití celoroční 
- říčka Smutná, čerpací stanoviště na břehu, kapacita vody omezená, použití celoroční 
 
 
b) umělé 
- požární nádrž Čechova ul. (reservoár), čerpací stanoviště u nádrže, kapacita vody 70 m3, 
použití celoroční 
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2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro 
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu a 
příjezdové komunikace,  

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen tyto udržovat v takovém stavu, 
aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména 
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku3), 

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení 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.  

Čl. 7  

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 požární zbrojnice se sídlem 
Bechyně, sídl.Obránců míru 822, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”  
(2) Požár lze také hlásit na telefonním čísla HZS tel.č.150, nebo na jednotné evropské číslo 
tísňového volání tel.č.112 

Čl. 8  

Způsob vyhlášení požárního poplachu a všeobecné výstrahy  

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí buď  
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) obecním rozhlasem je vyhlašován signál „všeobecné výstrahy“ kolísavým tónem po dobu 
140 sekund. 

Čl. 9  

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. 10  

Závěrečná a zrušovací ustanovení  

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší  obecně závazná vyhláška č.4/93 ze dne 17.12.1992 

Čl. 11  

Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.ledna 2009 

 
 
    ---------------------------------------                               -------------------------------------------- 
             Miroslav Beneš                                                                  Mgr. Jaroslav Matějka 
              místostarosta                                                                        starosta města 
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Vyvěšení na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne :  

1) nařízení kraje č.3/2002, kterým se stanoví podmínky  k zabezpečení požární ochrany při akcích , kterých se zúčastňuje větší počet 
osob 

2) § 17 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
3) § 7 odst.1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Přílohy: 

Příloha č. 1  
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu 

kraje 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna 
požárů města 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 v katastru 
města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:  

Stupeň požárního poplachu První jednotka 
PO 

Druhá jednotka 
PO 

Třetí jednotka PO 

I.  HSZ PS Týn nad Vltavou JSDHO  Bechyně JSDHO  Bechyně HZS PS Tábor 
II. HZS PS Soběslav JSDHO Chrášťany JSDHO Opařany  JSDHO Bečice,CB 
 

Příloha č.2 
Dislokace JPO 

 
Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 

členů v hotovosti 
Bechyně JPO III/2 30 8 
    
 

Příloha č.3 
Požární technika a věcné prostředky PO 

 
- 1 ks PRAGA CAS 16  NTS 265 + el.agregát (osvětlení), osádka 1+5 osob 

vyprošťovací zařízení Narimex 
přetlakový ventilátor 
motorová pila, motorový rozbrus 

- 1 ks TATRA 815 CAS 32, osádka 1+3 osob 
plovoucí čerpadlo 

- 1 ks TATRA 148 CAS 32, osádka 1+2 osob 
- 1 ks AVIA 30+PPS 12, osádka 1+8 osob 
- 1 ks Š 1203 speciál, osádka 1+4 osob + materiál 
- 1 ks gumový člun „YAM“ 430 S, 9 osob nebo 500 kg materiálu 
- 1 ks pěnotvorný  agregát „TURBON 100“ na vzdušnou pěnu 
- 3 ks izolační dýchací vzduchový přístroj SATURN S5 
- 15 ks izolační dýchací vzduchový přístroj SATURN S7 
- spojovací radiovou síť „MAXON“ + pagery 


