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VYHLÁŠKA číslo 03/2004  
 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Jindřichovice pod Smrkem 

 
 

                            
Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 13.10.2004 

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. i) 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 Jindřichovice pod Smrkem upravuje organizaci a zásady zabezpečení 
požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 
o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 
 

 
Čl. 2 

VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB,  
POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY  

V OBCI JIND ŘICHOVICE POD SMRKEM 
 
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými   

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen „JSDHO“) Obce Jindřichovice pod Smrkem podle čl. 5) této vyhlášky 
a dále následujícími jednotkami požární ochrany dle platného požárního poplachového 
plánu Libereckého kraje  
 

(2)  K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec pověřuje kontrolou dodržování 
povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele 
JSDHO Jindřichovice pod Smrkem. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude 
součástí dokumentace obce. 

 
Čl. 3 

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPE ČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, 
V OBJEKTECH NEBO V DOB Ě ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU 

SE ZŘETELEM NA MÍSTNÍ SITUACI 
 
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek  

považuje: 
 

a) Provozování kotelny na spalování biomasy. Požární bezpečnost při provozování 
této činnosti je zabezpečena ručními hasícími přístroji. Za stanovení požární ochrany 
v objektu odpovídá statutární orgán.  
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(1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
 

a) V průběhu letních měsíců a v období sucha možnost vzplanutí lesních porostů na území 
katastru obce. Nebezpečí vypalovaní suché trávy v hraničním území mezi ČR a 
Polskem, na celém místě kde státní hranice prochází katastrem obce. 

 

b) Celoroční skladování dřevních štěpek (paliva do kotelny na biomasu) v objektu 
bývalého podniku Unitex. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární 
orgán.   

 
2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
 

a) Objekt kotelny na spalování biomasy v prostorách obecního úřadu. Bezpečnost při 
provozování této činnosti je zabezpečena ručními hasícími přístroji. Za stanovení 
požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán. 

b) Objekt kotelny sloužící pro vytápění bytů v Resselově vile, č.p. 83. Za stanovení 
požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán. 

c) Skladovací prostory na dřevní štěpku v objektu bývalého podniku Unitex Jindřichovice 
pod Smrkem. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán. 

d) Pavilóny Domova Důchodců Jindřichovice pod Smrkem – kotelny. Za stanovení 
požární ochrany v objektu odpovídá statutární orgán. 

e) Objekty a budovy v majetku obce. Za stanovení požární ochrany v objektu odpovídá 
statutární orgán. 

f) Dřevosklad a pila TARDEX spol.s.r.o. – samostatný právní subjekt nacházející se 
poblíž hlavní silnice, zabývajícím se skladováním a expedicí řeziva. Prostor je 
ohraničen vodním tokem a je zamezen vstup nepovolaných osob. Za stanovení 
podmínek požární ochrany v prostoru dřevoskladu odpovídá statutární orgán 
společnosti. 

g) Výrobna nábytku Petr KRAUSE – samostatný právní subjekt zabývající se výrobou 
nábytku z laminovaného materiálu a řeziva.  Za stanovení podmínek požární ochrany 
v prostoru výrobny odpovídá majitel. 

h) Soukromá zemědělská činnost Jiří ZEZULKA – samostatný právní subjekt zabývající se 
zemědělskou činností v katastru obce. Za stanovení podmínek požární ochrany 
odpovídá majitel. 

i) Soukromé zemědělské družstvo DOMINIUM – samostatný právní subjekt zabývající se 
zemědělskou činností v katastru obce. Za stanovení podmínek požární ochrany 
odpovídá statutární orgán družstva. 

 
Ve všech uvedených provozech je nutno dodržovat všeobecné zásady požární bezpečnosti 
dle platných předpisů a norem.  

 
 

Čl. 4 
ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPE ČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  

 

(1)  Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru 
obce/města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 
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(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 HASI ČŮ OBCE,  

KATEGORIE, PO ČETNÍ STAV A VYBAVENÍ 
 

(1) Obec Jindřichovice pod Smrkem zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, 
uvedenou v příloze číslo 3) této vyhlášky.  Kategorie, početní stav a vybavení požární 
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce jsou uvedeny v příloze č. 4) Příloha číslo 3) obsahuje zastoupení jednotek PO dle 
požárního poplachového plánu. Přílohy č. 1) a 2) jsou nedílnou součástí požárního 
řádu obce. Nadále pak obec zajišťuje úkony dle následujících bodu: 

 

• zajištění prostředků nezbytných pro provoz jednotky PO 

• zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární zbrojnice, 
požární nádrže apod.)  

• potřebné zásoby pohonných hmot 

• jednotlivým členům jednotek zajistí osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní 
prostředky  

• alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro JSDHO  

• účast velitele JSDHO a strojníků, popř. dalších členů JSDHO na odborné přípravě 
pořádané Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.  

• funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požárního 
poplachu 

 

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 
členů v pohotovosti 

Jindřichovice pod Smrkem III. 12 - 
 

                                    Požární technika a věcné prostředky PO        Počet 

Požární automobil CAS 25 Š 706 RTHP  

Reg. značka 1L4 8276 

Požární automobil CAS 25 T815 4x4 

Reg. značka 3L4 2433  

1 

 

1 
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Požární automobil TA Mercedes Benz 1219 AF 36 

Reg. značka 08V 0357 

1 

Požární stříkačka PPS 12 

Plovoucí čerpadlo Plovčer MINI GCV 160 

1 

1 
 
 
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví 

do požární zbrojnice v areálu býv. podniku Unitex anebo na jiné místo, stanovené 
velitelem jednotky. 

 
 

Čl. 6 
PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁR Ů A PODMÍNKY JEJICH 

TRVALÉ POUŽITELNOSTI. STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJ Ů VODY PRO 
HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY PRO ZAJIŠT ĚNÍ JEJICH TRVALÉ 

POUŽITELNOSTI 
 
(1) Obec 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 (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) 
 

1. Jindřichovický potok, odběrné místo na celém toku potoka,  
2. Jindřichovický rybník – možnost čerpání plovoucím čerpadlem, 
3. Požární nádrž pod bývalým kravínem, 

 
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody 

pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 
příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární 
ochrany uvedeným v článku 2). 

 
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), v souladu s předpisy o 

požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, 
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, 
v celoročním provozu. 
 

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen1) 
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 POŽÁR Ů A DALŠÍCH MÍST, 

 ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR A ZP ŮSOB JEJICH OZNAČENÍ 
 
(1) Obec nezřizuje ohlašovnu požárů, veškerou událost je povinnost ohlásit následovně:    
                                                           
1) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) Ohlášením na telefonní číslo 150 (operační středisko OPIS HZS LK), či na telefonním 
čísle 950 472 111 (PS Raspenava). 

 
 
 
 
 
 
 

Čl. 8 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU  

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 

 
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

umístěné na budově ZŠ, popřípadě z budovy OÚ po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 
sec. pauza – 25 sec. tón), 

b) Dálkovým spuštěním sirény na budově OÚ z OPIS HZS LK. 
 
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach 
v obci vyhlašuje dle čl. 7).  
 
 

Čl. 9 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

 podle výpisu z požárního poplachového plánu Libereckého kraje je uveden v příloze č. 1. 
 
 

Čl. 10 

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OS OB 

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány 
zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., zákonem FS č. 50/1976 Sb. 
(stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.  

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB 

1) Fyzické osoby jsou povinny pokud tím nebudou dotčeny jejich práva:  

A) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že:  

aa)  v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,  

ab)  nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo 
plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován,  

ac)  popel bude ukládán na bezpečné místo,  
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ad) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních 
konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,  

minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná 
paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů 
na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v 
ostatních směrech.  

B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek tím, že:  

ba) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky 
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,  

bb) při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové 
nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj 
otevřeného ohně; zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před 
povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní 
okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách 
bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech 
určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových 
cestách,  

bc) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv,  

bd) bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k 
samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které 
mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,  

bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně:  

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky 
nebo hořlavé kapaliny,  

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje 
železniční trati,  

- 60 m od veřejné komunikace,  

- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby města, činné skládky domovního odpadu, 
volného skladu sena a slámy,  

- 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí.  

C) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm 
zejména tím, že:  

ca) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,  

cb) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a 
hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování 
oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,  

cc) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou 
dodržovány tyto zásady:  
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 oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS   
Libereckého kraje, (tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové 
pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo izolováno pruhem jeden metr, 
ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu),  

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v 
blízkosti větví stromů,  

- ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,  

- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti 
dnů nebo do doby vydatného deště.  

a. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,  

b. v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně 
(vyjma čl. 4 bod 1.C/c )  

D) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech 
ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat 
zjištěné závady,  

E) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a 
spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do 
jejího odstranění,  

F) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

G) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke 
vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu,  

H) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání 
požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily 
přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce,  

I) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy,  

J) obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné 
věcné prostředky požární ochrany,  

K) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, 
aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl 
zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám,  

L) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování 
předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.  

M) Rozdělávání ohňů v přírodě ( táboření, rekreace apod.) je možné jen za podmínek 
uvedených v příloze číslo 2). této vyhlášky. Pro rozdělávání ohňů v rekreačních 
zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích a kempech zpracuje provozovatel 
těchto zařízení organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany v souladu s 
ustanovením § 11 vyhlášky č.246/2001 Sb., v platném znění. 

1. Fyzické osoby nesmí: 
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a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 
požadovanou pro výkon takových prací, 

b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požár. ochrany,  

c) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v 
lese,  

d) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce.  

  

Čl. 11 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předchozí vydané požární řády Obce Jindřichovice 
pod Smrkem. 
 
 

Čl. 12 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  

dne 29.10. 2004 
 
 
 
 
 
 

Jindřichovice pod Smrkem, dne 13.10.2004 
 
 

 
 
 
 
 
 

           Horst Krause                              Ing. Petr Pávek 
       místostarosta Obce                                                  starosta Obce 
  Jindřichovice pod Smrkem        Jindřichovice pod Smrkem 
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Příloha č. 1). k obecně závazné vyhlášce č.03/2004  
 
 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE 
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU LIBERECKÉHO KRAJE 

 
 
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 

ohlašovny požárů obce 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 obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární 
ochrany: 

 
Stupeň PP Jednotka požární ochrany  Kategorie JPO 

JSDHO Jindřichovice pod Smrkem III 
HZS Libereckého kraje stanice Raspenava I 
JSDHO Nové Město pod Smrkem III 

 
I  

JSDHO Dolní Řasnice III 
JSDHO Frýdlant II 
JSDHO Nové Město pod Smrkem III 
JSDHO Raspenava III 
JSDHO Lázně Libverda III 
JSDHO Hejnice III 

 

 
II 

HZS Libereckého kraje stanice Liberec I 
JSDHO Frýdlant II 
JSDHO Pertoltice III 
JSDHO Habartice III 
JSDHO Višňová III 

 
 

III 

JSDHO Liberec – Krásná Studánka III 
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Příloha č. 2) k obecně závazné vyhlášce č. 03/2004  
 
 

PODMÍNKY PRO ROZD ĚLOVÁNÍ OH ŇŮ V PŘÍRODĚ 
 

1) Podle § l7 odst.l) písm.a) zák. o PO jsou fyzické osoby mimo jiné povinny při manipulaci s 
otevřeným ohněm si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů.  

2) Při rozdělávání ohňů v přírodě fyzickými osobami musí být dodržovány tyto podmínky: 

a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek (např.obložení 
kameny, vytvoření ochranného pásma-okopání půdy v šířce alespoň O,5 m od okraje 
ohniště apod.); 

b)  oheň smí rozdělávat jen osoba starší l8 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za 
přítomnosti dospělé osoby; 

c)  oheň nesmí být ponechán bez dozoru; 

d)  oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 5O m od okraje lesa, ve vzdálenosti do l00 m od 
stohů a dozrávajícího obilí, strniště a sena, ve vysoké suché trávě, v blízkosti stanů, 
obytných přívěsů apod.; 

e)  ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodu nebo zasypáním 
zeminou; 

f)  oheň nesmí být rozděláván za dlouhodobého sucha a vyšších venkovních teplot a za 
větrného počasí. 
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.03/2004  
    

 
 

Zřizovací listina 
 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
 

Jindřichovice pod Smrkem 
 

Obec Jindřichovice pod Smrkem zřizuje svým rozhodnutím  
Zastupitelstva obce ze dne 13.10.2004 

 
Jednotku požární ochrany obce (dále jen JPO) na základě ustanovení § 68 dost. 1 zákona 
ČNR A.. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
 

1.  Základní  údaje 
 
Název:   
    

Jednotka požární ochrany obce Jindřichovice pod Smrkem 
  

2.  Předmět  činnosti 
  
Základní úkoly JPO: 

- provádí požární zásah dle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění 
a nasazování sil a prostředků,    

- spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných placech při živelných pohromách a 
jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Polici ČR a 
dalšími orgány podle zvláštních předpisů. 

 
JPO vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná 
JPO je hrazena z prostředků obce. 
 

3.  Majetek  a  vybavení  JPO 
 
K zajištění úkolů užívá JPO majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení 
JPO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny 
k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra. 
 

4.  Vymezení  působnosti 
 
Své základní úkoly plní JPO především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly 
podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí HZS kraje. 
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5.  Velení  v  JPO 
 

a) Velitele JPO jmenuje a odvolává po projednání s HZS obecní úřad 
b) Velitel JPO zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost JPO k plnění stanovených 

úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JPO. 
c) Členové JPO jsou při činnosti podřízení veliteli JPO. 
d) Podmínky pro výkon funkce velitele JPO jsou specifikovány zákonem o požární 

ochraně a prováděcí vyhláškou. Specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty 
obecním úřadem v „Dodatku k dohodě o členství v JPO ve spojení se jmenováním 
velitelem JPO“. 

 
6. Početní stav JPO 

 
   1 
JPO tvoří …………………………požární družstvo (družstva). 
 

12 
Celkový početní stav je …………………. členů JPO. 
 
 
JPO má: 1  velitele JPO, 
    
  1  zástupce velitele JPO, 
                   
  1 velitele družstva, 
                   
  1 zástupců vel. družstev, 
                   
  3 strojníků, 
                  

9 hasičů 
 

7.  Členství  v  JPO 
 
Činnost v JPO se vykonává na základě dohody o členství v JPO uzavřené mezi uchazečem o 
členství v JPO který musí být starší než 18 let, a obecním úřadem. 
 

8.  Úrazy  a  škody 
 
způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JPO a škod vzniklých činností JPO řeší obecně 
závazné právní předpisy. 
 
 

 
           Horst Krause                            Ing. Petr Pávek 
       místostarosta Obce                                                starosta Obce 
Jindřichovice pod Smrkem                             Jindřichovice pod Smrkem 
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Příloha č. 4) k obecně závazné vyhlášce č.03/2004  
 
 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY 
 
 

Zařazení jednotky - kategorie JPO III.  -  
Požární technika CAS 25 Š 706 RTHP 1 ks 
Požární technika CAS 25 K T815 4x4 1 ks 
Požární technika TA Mercedes Benz 1219 AF 36 1 ks 
Požární technika PPS 12 1 ks 
Požární technika Plovoucí čerpadlo  1 ks 
Dýchací přístroje Saturn 5 7 ks 
Počet družstev - 1 
Počet členů JSDHO - 12 
Pohotovost jednotky - - 
Zvláštní zařazení IZS  

 
 

 
 
 
 


