
   

 
Statutární město Frýdek-Místek 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává  

Požární řád města Frýdku-Místku 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém 20. zasedání konaném dne 7. 9. 2022 usneslo 
vydat v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zák. 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního 
města Frýdku-Místku (dále jen „města“) podle § 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 v obci 

 
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů 
obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými 
v příloze č. 1 této vyhlášky.“  

2) Za plnění úkolů požární ochrany vymezených právním předpisem1 odpovídají příslušné orgány 
města (zejména primátor města, rada a zastupitelstvo města). 

3) Rada města a následně zastupitelstvo města projednávají stav požární ochrany ve městě 
jedenkrát ročně a dále vždy po závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární 
ochraně.   

 
 

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 zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek 

považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných 
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují 
povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje2 či obce3 
vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

2) Pořadatel akce uvedené v odst. 1) je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před 
jejím započetím na Magistrátu města Frýdku-Místku a na operační středisko Hasičského 

                                                           
1  např. § 29 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární 

ochraně), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně 
3 § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně 



   

záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či podnikající 
fyzická osoba, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku4. 

 
 

Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

 
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.  

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této vyhlášky.  

3) Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen požární poplachový plán) je vydán 
samostatným nařízením kraje, které upravuje zařazení všech základních složek Integrovaného 
záchranného systému (dále jen IZS) tj. i jednotek požární ochrany a ostatních složek IZS na 
území Moravskoslezského kraje do systému potřebnému ke zdolávání požárů a provádění 
záchranných prací. 

 
 

Čl. 5 
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů a jejich vybavení 

 
 
Město zřídilo JSDH, jejich kategorie a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Vybavení 
JSDH je v souladu s právními předpisy.5  
 

 
Čl. 6 

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

 
1) 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.6 
 

2) Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. 
 

3) Město stanovilo zdroje pro hašení požáru. Přehled zdrojů vody pro hašení požáru a umístění 
venkovních hydrantů je v příloze č. 3 této vyhlášky. 

 
4) Požadavky na jednotlivé zdroje požární vody jsou stanoveny příslušnými technickými 

normami.7 
 

5) Ke zdrojům požární vody musí být zajištěn příjezd. 
 

6) Součástí zdroje požární vody je odběrní místo. 
 

7) Všechny zdroje požární vody musí být označeny. 
 
 
 

                                                           
4 § 13 zákona o požární ochraně 
5 Příloha č. 4 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 
znění pozdějších předpisů 
6 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 
7 Např. ČSN 75 2411 Zdroje požární vody 



   

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, způsob jejich 

označení 

 
1) Požáry na území města se hlásí na telefonní číslo krajského operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na tel. č. 150 nebo 112 
nebo prostřednictvím ohlašovny požárů. 

2) Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními 
prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, 
k vyhlášení požárního poplachu a k plnění dalších úkolů.8 

3) Ohlašovny požárů a jiná místa, odkud lze hlásit požár na území města, zřizuje město. 
 
4) Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“9 a požární 

značkou10, vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoliv přijímat hlášení o vzniku 
požáru, a řídit se řádem ohlašovny požáru. 

 
5) Seznam ohlašoven požárů a dalších míst pro hlášení požárů je uveden v příloze č. 4 této 

vyhlášky. 
 

6) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími 
fyzickými osobami a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto vyhláškou dotčena. 

 
 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu na území obce 

 
1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí: 

a) elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba 
signálu je 60 sekund; tento signál může být doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach“, 

b) rotační sirénou tónem v délce 25 sekund, mezerou 10 sekund a opět tónem 25 sekund; 
celková doba signálu je 60 sekund, 

c) pomocí určených pagerů, a určených mobilních telefonů, které se nachází u členů JSDH, 

d) místním rozhlasem, 

e) jiným náhradním způsobem. 

2) Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí akustickou zkouškou ve lhůtách stanovených 
právním předpisem11. 

 
Čl. 9 

Společná a závěrečná ustanovení 

 
Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 
zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, § 5, § 6 a následujících zákona o požární 
ochraně a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona o požární 
ochraně a § 42 – § 44 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
                                                           
8 § 1 písm. n) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
9 § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
10 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů 
11 § 11 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 



   

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší: 

 
a) obecně závazná vyhláška č. 11/2005 Požární řád města Frýdek-Místek ze dne 19. 9. 2005, 
b) obecně závazná vyhláška č. 5/2007 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2005 

Požární řád města Frýdek-Místek ze dne 10. 12. 2007. 
   

 
Čl. 11 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení. 
 
 
  
 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Petr Korč Mgr. Radovan Hořínek 

primátor náměstek primátora 

     

 

 

 

 

Seznam příloh: 
č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje 
č. 2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení 
č. 3 Přehled zdrojů vody pro hašení požáru  
č. 4  Ohlašovny požáru a další místa, odkud lze hlásit požár  
 
 



   

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu 
kraje v I. stupni poplachu 

 
 
Frýdek 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100),  
4. Dobrá JPO III (812127) 
 
Chlebovice 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. FM – Chlebovice JPO V (812142),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Fryčovice JPO III (812132) 
 
Lískovec 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. FM – Lískovec JPO V (812157),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Paskov JPO II (812177) 
 
Lysůvky 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. FM – Lysůvky JPO V (812160),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Fryčovice JPO III (812132) 
 
Místek 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010), 
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Paskov JPO II (812177) 
 
Skalice 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. FM – Skalice JPO V (812189),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Baška JPO III (812119) 
 
Zelinkovice 
 
1. stanice Frýdek-Místek JPO I (812010),  
2. FM – Lysůvky JPO V (812160),  
3. FM – Frýdek JPO II (812100), 
4. Fryčovice JPO III (812132) 
 



   

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku 
 

 
 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení 
 

Město zřídilo tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH): 
 
 

Název JSDH Kategorie JSDH Vybavení JSDH 

Frýdek JPO II 

CAS 20, CAS 30, DA, VEA, autobus, motorový člun, 
motorová řetězová pila a rozbrušovací pila, 
prostředky pro práci na vodě, likvidaci 
nebezpečných látek, likvidaci hmyzu, čerpání vody, 
dekontaminaci prostor 

 

Chlebovice JPO V 

DA, PS 12, přívěsný vozík, motorová řetězová pila, 
prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody 

 

Lískovec JPO V 

CAS 25, DA, OA, PS 12, přívěsný vozík, motorová 
řetězová pila a rozbrušovací pila, prostředky pro 
likvidaci hmyzu, čerpání vody 

 

Lysůvky JPO V 

DA, PS 12, motorová řetězová pila, prostředky pro 
likvidaci hmyzu, čerpání vody 

 

Místek – Bahno JPO V 

DA, PS 12, motorová řetězová pila, prostředky pro 
likvidaci hmyzu, čerpání vody 

 

Skalice JPO V 

DA, PS 12, přívěsný vozík, motorová řetězová pila, 
prostředky pro likvidaci hmyzu, čerpání vody 

 

 
 



   

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku 
 

 
 

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů  
 
Jako další zdroje vody lze použít vodu z řek a vodních nádrží:  
 
A. Přirozené zdroje vody 

 
Odběrní místa z toku Ostravice: 
Čerpací stanoviště a odběrní místa požární vody z toku Ostravice 
• km 22,605 nad jezem Válcoven plechu, příjezd vhodný 
• km 25,115 levý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný 
• km 25,115 pravý břeh pod jezem Riviera, příjezd vhodný 
 
 
B. Víceúčelové zdroje vody 
 
Přehradní nádrže: 
přehradní nádrž Olešná – čerpací místo za restaurací Rybárna 
 
 
C. Seznam vybraných hydrantů vhodných jako zdrojů vody pro hašení požáru 

ve městě Frýdku-Místku 
 

číslo ulice druh 

1 Frýdek, Revoluční 533 nadzemní 

2 Frýdek, Bruzovská 2568 podzemní 

3 Frýdek, Lískovecká 2870 podzemní 

4 Frýdek, Dobrovského podzemní 

5 Místek, Pivovarská 85 nadzemní 

6 Místek, 17. listopadu 74 podzemní 

7 Místek, 28. října 1859 podzemní 

8 Místek, Pavlíková 1479 podzemní 

9 Lískovec, K Sedlištím 370 podzemní 

10 Chlebovice, Pod Kabáticí 291 podzemní 

11 Skalice 177  podzemní 

 
 
Součástí tohoto seznamu vybraných hydrantů je situační mapa formátu A0 s očíslovanými 
vhodnými hydranty. 
 
 



   

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Požární řád města Frýdku-Místku 
 

 
 
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár 
 
Na území města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů: 
 

Místo Telefonní číslo Provozní doba 

 
Městská policie, ul. T. G. Masaryka 

156 
558 631 481 nebo  
558 631 482 

 
Nepřetržitě 

 




