
 
 
Obecn� závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice 

 
                                           VYHLÁŠKA   
                                        
                                          �. 1/2005 
 

Obec Zlatá Olešnice na základ� usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2005  podle § 29 
odst.1.písm.o) bod 1.zákona �.133/1985 Sb., o požární ochran�,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 1 
odst. 3 písm. d) a  §  15 na�ízení vlády �. 172/2001 Sb., k provedení zákona  o požární  ochran�,ve 
zn�ní  na�ízení vlády �.498/2002 Sb.,a podle  § 10 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích,ve zn�ní 
zákona �.313/2002 Sb., vydává obecn� závaznou  vyhlášku: 

 
                                             
                             POŽÁRNÍ   �ÁD  OBCE    
                                              
                                                                 �l. 1 
                                                           
                                                     Úvodní ustanovení 
                                                              
Požární �ád Zlatá Olešnice upravuje organizaci a zásady zabezpe�ení požární dle § 15 odst. 1 
na�ízení vlády �.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran�,ve zn�ní na�ízení vlády 
�.498/2002 Sb.  
                                                                 
                                                            �l. 2 
 
       Vymezení �innosti osob pov��ených zabezpe�ováním požární ochrany v obci 
                                            
1/  Za zabezpe�ení požární ochrany v rozsahu p�sobnosti obce odpovídá obec Zlatá Olešnice, 
která plní v samostatné a p�enesené p�sobnosti povinnosti vyplývající z p�edpis� o požární 
ochran�. 
 
2/  Ochrana život�,zdraví a majetku ob�an� p�ed požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimo�ádnými událostmi v katastru obce Zlatá Olešnice je zajišt�na jednotkou sboru 
dobrovolných hasi�� obce podle �l. 5  a dalšími jednotkami požární ochrany  uvedenými ve 
výpisu z požárního poplachového plánu kraje, který je veden jako p�íloha �. 1.  
 
3/  K zabezpe�ení úkol� podle odstavce 1 obec Zlatá Olešnice  
 
a) pov��uje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimáln� 

1 x  za rok a vždy po závažných mimo�ádných událostech mající vztah k požární ochran�                                                                 
obce, 

 
b) pov��uje kontrolou dodržování povinností stanovenými p�edpisy o požární ochran� ve           

stanoveném rozsahu osobu odborn� zp�sobilou na úseku požární ochrany.Konkrétní ur�ení 
osoby a rozsah p�sobnosti bude sou�ástí dokumentace obce. 

 
                                                                
 
 



 
 
 
�l. 3 

 
Podmínky požární bezpe�nosti p�i �innostech, v objektech nebo v dob� zvýšeného 
nebezpe�í vzniku požáru se z�etelem na místní podmínky 
 
1/ Za �innosti,p�i kterých hrozí nebezpe�í vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 
 

a) Pálení klestí – u soukromých objekt� za tuto �innost odpovídá ob�an,tuto �innost 
provozující.P�i v�tším rozsahu je nutno tuto �innost ohlásit na Ohlašovnu požáru kraje –
územní odbor Jablonec nad Nisou.,telef.�íslo 483 737 711 

                          - na ve�ejných prostranstvích – obec ur�í odpov�dnou osobu v�etn� ohlášení  
b) Plošné vypalování porost� – tato �innost je pro všechny ob�any v katastru obce zakázána 

pod pokutou do 15.000.K� 
c) Oh�ostroje a pálení oh�� p�i spole�enských akcí – zodpovídá vždy provozovatel této 

akce,v�etn� nahlášení na Ohlašovnu požár� kraje - územní odbor Jablonec nad Nisou 
 
2/  Za dobu se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje 
doba,kdy dochází k mimo�ádným meteorologickým jev�m,které nelze 
p�edvídat(nap�.sucho),požární bezpe�nost v tomto období bude upravena obecn� závaznou 
vyhláškou vydanou v obci pro konkrétní situaci.P�ípadné složení požární hlídky bude sou�ástí 
dokumentace PO.   
 
3/ Obec nemá ve vlastnictví žádný objekt ve kterém by vykonávala �innost se zvýšeným nebo 
vysokým požární nebezpe�ím dle § 4 zákona �.133/85 Sb. a následných p�edpis� – zákona o 
Požární ochran�. 
 
                                                                

  �l. 4 
 
                      Zp�sob nep�etržitého zabezpe�ení požární ochrany 
 
1/  P�ijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy �i jiné mimo�ádné události v katastru obce je 
zabezpe�eno systémem ohlašoven požáru uvedených v �l.7 
 
2/  Ochrana život�,zdraví a majetku ob�an� p�ed požáry, živelnými pohromami a jinými 
mimo�ádnými událostmi v katastru obce je zabezpe�ena jednotkou požární ochrany uvedených 
v �l. 1. 
 
 
                                                               �l. 5 
 
    Jednotka sboru dobrovolných hasi�� obce ,kategorie,po�etní stav a vybavení 
 
1/  Obec z�izuje jednotku sboru dobrovolných hasi�� obce kategorie JPO III s minimálním 
po�etním stavem �len� a vybavením podle p�ílohy �. 2 této OZV. 
 
 
  
                                                               
 
 



 
 
 

�l. 6 
 
P�ehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti a 
stanovení dalších zdroj� vody pro hašení požáru a podmínky pro zajišt�ní jejich trvalé 
použitelnosti 

 
1/  Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které 
musí svou kapacitou, umíst�ní a vybavení umožnit ú�inný požární zásah: 
 
Zlatá Olešnice  
 
 a) p�irozené – vodní tok Zlatník: odb�rní místo u �p. 166 a 84 
 
c) um�lé – víceú�elová požární nádrž v Údolí 
                - požární nádrž Ho�enec nad �p. 137  
                - hydrantová sí�  

 Stanový 
 
a) p�irozené – rybník u �p.54 (bývalá škola) 
 
Lhotka 

 
a) um�lé – hasi�ská nádrž u �p. 13 

- hydrantová sí� 
 
 

2/ Vlastník nebo uživatel zdroj� vody pro hašení je povinen v souladu s p�edpisy o požární 
ochran� umožnit použití požární techniky a �erpání vody pro hašení požár�,zejména udržovat 
trvalou použitelnost �erpacích stanoviš� pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje. 
3/ Vlastník pozemku/p�íjezdové komunikace ke zdroj�m vody pro hašení musí zajistit volný 
p�íjezd pro mobilní požární techniku.Vlastník p�evede prokazateln� tuto povinnost na další 
osobu ( správce, nájemce, uživatel ), nevykonává-li svá práva v��i pozemku nebo komunikaci 
sám. 

                                                                 
                                                     �l. 7 

 
Seznam ohlašoven požár� a dalších míst odkud lze hlásit požár a zp�sob jejich ozna�ení 
 

 
1/  obec z�izuje následující ohlašovny požár�, které jsou trvale ozna�eny tabulkou" Ohlašovna 
požáru". 
 
 
 Ohlašovna požáru                                    �íslo telefonu                            dosažitelnost  
 
Iva Ko�ínková,Zlatá Olešnice 247      483  769 116       den,noc 
Old�ich Wiehl,Zlatá Olešnice 165          483  769 017                                     den,noc 
Obecní ú�ad Zlatá Olešnice                    483  769 013                                     den 
 
                                 
                                                              



 
 

   
 
 
  �l. 8 

              
                                  Zp�sob vyhlášení požárního poplachu 
 
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: 
 
- signálem ,, POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován p�erušovaným tónem sirény po dobu 
jedné minuty ( 25 sec. tón- 10 sec. pauza - 25 sec. tón). 
   
                                                             �l. 9 
 
Seznam sil a prost�edk� jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
Libereckého kraje je uveden v p�íloze �. 1. 
 
                                                              �l. 10 
  
                                      Záv�re�ná a zrušující ustanovení 
 
Touto vyhláškou se ruší vyhláška ze dne 20.9.2004 �. 1/2004. 
 
                                                               �l. 11 
 
                                                           Ú�innost 
 
Tato vyhláška nabývá ú�innosti 28.4.2005   
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Nosek        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka obce  
    
 
 
 
Vyv�šeno:  
Sejmuto: 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 



 
P�íloha �.1 k vyhlášce �. 1/ 2005 

 
 
 
SEZNAM SIL A PROST�EDK� JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU 
KRAJE 
 
1/  Seznam sil a prost�edk� jednotek požární ochrany pro první stupe� poplachu obdrží 
ohlašovny požár� obce . 
 
2/ V p�ípad� vzniku požáru nebo jiné mimo�ádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru 
obce ur�eny podle stupn� požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: 
 
 
 
 
                                              Zlatá Olešnice     

    Stupe�                   Jednotka požární ochrany                     Kategorie JPO 
 
        I. 

HZS Libereckého kraje stanice Velké Hamry                        I                  
JSDH Zlatá Olešnice                                                             III 
JSDH Držkov                                                                        III 
JSDH P�íchovice                                                                   III 

 
          II. 

HZS Libereckého kraje stanice Jablonec nad Nisou              I 
JSDH Velké Hamry I                                                            III 
JSDH Haratice *                                                                   V/2 
JSDH Tanvald Šumburk                                                       III 
JSDH Desná II                                                                      III 

 
         III. 

JSDH Hu�                                                                             III                                                        
JSDH Velké Hamry II*                                                        V/2 
JSDH Bohdalovice *                                                            V/1 
JSDH Jílové u Držkova                                                         III 
JSDH Vysoké nad Jizerou                                                     III 

 
 
* Jednotka poskytuje pomoc p�i lesních požárech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                     P�íloha �.2 k vyhlášce �. 1/ 2005 
 
 
KATEGORIE, PO�ETNÍ STAV A VYBAVENÍ POŽÁRNÍ 
TECHNIKOU.  
 
 
                                         ZLATÁ OLEŠNICE, JPO III  

 
 

                 Funkce – po�et �len� 
 
                   Technika – po�et ks 

 
Velitel jednotky               -          1 
Velitel družstva               -          2 
Strojník                           -           4 
Hasi�                               -          10 
Spoja�i                             -          2 

 
             CAS 25 Š 706     -        1      
             DA 12 A 30        -        1 
             PPS 12                -        2 
 
 

 
 
 
 
�lenové jednotky se p�i vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice Ve Zlaté Olešnici, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. 
 


