
Příloha č. 1 
Předurčennost Jednotek požární ochrany k obci Slup dle PPP JMK od 1.1.2016.

Obec 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

JSDHO Slup JSDHO Suchohrdly u 
Zn.

JSDHO Jaroslavice

PS Znojmo PS Hrušvany n.J. JSDHO Valtrovice

JSDHO Božice JSDHO Prosiměřice JSDHO Chvalovice

JSDHO Šatov JSDHO Višňové JSDHO Nový Šaldorf 
- Sedlešovice

JSDHO  Drnholec(Bv) JSDHO Trstěnice

Slup

JSDHO Mikulovice

Příloha č. 2

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet 
členů v pohotovosti

Slup II/1 19 3

Požární technika a věcné prostředky PO Počet

CAS 32 9000/0/0 S2Z 1

CAS 32 6600/0/0  S3Z 1

CAS 8 1900/0/0 M2Z 1

PS 12 1

Plovoucí čerpadlo 3

Elektrocentrála 3

Motorová pila 3



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

(1) Obec Slup zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna 
požárů“ 

a) Antonín Hrbáček, Slup 148, tel.: 515 235 150
(2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde 

hlaste požár”.
a) OÚ Slup, Slup č.p. 42                    tel.: 515 235 429, 604 238 675      
b) Ökoplant international, spol. s r.o., Slup 83 tel.: 515 235 437, 602 581 053

(3) Požár lze ohlásit na tísňové lince 150 nebo mezinárodní tísňové lince 112. Na obě čísla lze volat 
24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez 
kreditu. Bez SIM karty se dovoláte pouze na číslo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) SMS, AMDS, radiopagerovými pojítky
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován místním rozhlasem 
c) sirénou

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach 
v obci vyhlašuje telefonem dle zpracovaného telefonního seznamu.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je dle platného PPP JMK je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004, Požární řád obce ze dne 01. 10. 2004.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení

................................... ..........................................
  Martin Feranec         Ing. Jiří Slezák
   místostarosta   starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017

Dle metodického doporučení GŘ HZS ČR zpracoval:
Ing. Jiří Slezák, osoba odborně způsobilá v požární ochraně osv. č.: Š-OZO-37/2011



OBEC SLUP
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 

kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 12. 12. 2016 usnesením č. 9/2016 usneslo 
vydat na základě § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění, a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Slup upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

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 obce Slupa jejich místních částí Slup a Oleksovičky (dále jen 
,,obec‘‘) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Slup (dále jen „JSDH“) podle Čl. 
5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany (dále jen,,JPO‘‘) předurčenými aktuálním 
Požárním poplachovým plánem Jihomoravského kraje (dále jen PPP JMK)

(2) K zabezpečení úkolů podle na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH k podání 
zprávy o stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných 
událostech majících vztah k požární ochraně obce starostovi obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím 
vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce 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 obce je zabezpečena JPO předurčenými PPP JMK uvedenými 
v příloze č. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje JSDH obce Slup, kategorie II/1, početní stav a vybavení požární technikou a 
věcnými prostředky požární ochrany JSDH obce Slup jsou uvedeny v příloze č. 2, která je 
nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice.
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 požárů1. 
(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením2.
(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

                                                       
1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
2 Nařízení Jihomoravského kraje č. 16/2012 ze dne 04.10.20142, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
zdrojů vody k hašení požárů. Přehled o zdrojích vody je zveřejněn pomocí internetové aplikace ,,ZDROJE 
VODY“ dostupné na adrese http://krizport.firebrno.cz/
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