
 

Obec Benešov u Semil 
 

  

Požární řád 
 stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší 

počet osob a stanovení dalších případů, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

zřizují požární hlídky 

 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil se na svém zasedání dne 28.6.2018 usnesením                            

č. 29/ZO/2018 usneslo vydat tento Požární řád 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tento Požární řád  (dále je řád) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci 

Benešov u Semil (dále jen „obec“), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby zřizují požární hlídky. 

 

Čl. 2 

Zajištění požární ochrany,  

činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

(1)  Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona 

č.128/2000 Sb. o obcích a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává 

předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti  

a zajišťuje činnost osobami  odborně způsobilými k výkonu této činnosti. 

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky živelních pohrom                   

a jiných mimořádných událostí je zajišťována  jednotkou sboru dobrovolných hasičů Benešov            

u Semil 

 

Čl. 3 

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany 

 

(1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární             

            ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky. 

 

(2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém 

ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. 

 

  Čl. 4 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů  

 

(1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovala jejího 

velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených 

úkolů a za její veškerou činnost.  

 

(2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární       

technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky. 

                                                                                  

                                                                          Čl. 5 

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní  

větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 



(1)   Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární         

  bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku  požáru4). 

 

     (2)   Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, 

sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného 

charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 

1000 a více osob (dále jen „akce“). 

 

(2) Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha 

akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více 

(3) Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní      

právní předpisy) . 

Čl. 6 

Zdroje vody 

 

(1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí je uveden v příloze   č. 3. 

 

(2) Další zdroje vody5)pro hašení požárů obec nestanovuje. 

 

     (3)   Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis6). 

 

Čl. 7 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

      (1)   Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační 

středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení. 

 

(3)  Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem 

Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem 

určeného velitelem jednotky. 

 

Čl. 8 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  

z požárního řádu poplachového kraje 

 

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního 

poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, 

kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje7). 

 

. 

……………………                                                                               ……………………            

Radek Nesvadba                                                                                     Dalibor Lampa 

  místostarosta                                                                                           starosta   

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.7.2018   

Sejmuto z úřední desky dne:     2.8.2018 

                                                 
4) Např. § 27 odst. 2  a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
) Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
5) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
6) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje 

č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraj 

 



Přílohy:                  č.1 Ohlašovny požáru  

                              č.2  Kategorie a vybavení jednotky 

                              č.3  Zdroje vody k hašení  

 

 

 

 

 

Příloha č.1  

Ohlašovny požáru 

 

a)   Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily       tel. 150 

                                                                                                                      tel. 950 485 101 

b)   Policie ČR,  tísňové volání                                                                     tel. 158 

c)   Policie ČR - obvodní oddělení                                                                tel. 974 477 300.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Příloha č.2 

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení 

 

1.   V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III. 

     (dále jen jednotka) 

 

2.   Minimální početní stav se stanovuje na 12 členů jednotky 

 

3.   Vybavení jednotky:  

       a) Dopravní automobil               DA 8-L1Z 

       b) Automobilová cisterna          CAS 24 /3500- M2R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Příloha č.3 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnost 

 

1.  Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody: 

 

a)  Hydrantová siť:  Podzemní a nadzemní hydranty označené tabulkami 

b)  Vodoteče:           řeka Jizera náhon v  závodě 05 a 11 Hybler 

c)   Požární nádrže: vodní nádrž u silnice Semily Podskalí u  čp. 377 (autobusová zastávka) 

                                 Hasičárna Benešov u Semil   

                                 

 

2.  Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení. 

 

 

 

 
 

 
Umístění hydrantů 
v Benešově u Semil 

        Kontrola provozuschopnosti dle 
 § 5, odt. 1, písm. a) zákona  
o požární ochraně 

                

Obec   Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y 

Nadzemní Výrobce/T
yp 

  dne provedl Tlak 
hydrodynami
cký (Mpa) při 

revizi 

Tlak 
hydrost
atický 
(Mpa) 

při 
revizi 

Q (l/s) 
při 

revizi 

Poznámka 
(provozusch
opnost 
ANO/NE; 
kontrola 
označení VZ 
tabulkami): 

BENEŠOV 
 U SEMIL 

U Hochmala -667847,05 -995205,73 NE    17.10. 
2012 

KOUDELKA 0,36 0,5 6,74 ANO 

BENEŠOV 
 U SEMIL 

Křižovatka v 
Podolí 

-667463,19 -994743,17 ANO KRAM  17.10 
.2012 

KOUDELKA 0,62 0,8 8,84 ANO 

BENEŠOV 
 U SEMIL 

U Klikara-
LPG 

-668366,44 -994843,60 ANO KRAM  17.10. 
2012 

KOUDELKA 0,22 0,35 5,27 ANO 

               



 


