
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 
 

požární řád  
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 5. 9. 2013 usneslo vydat 

na základě § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Požární řád 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 ve Statutárním 

městě Ústí nad Labem 

 

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

mimořádnými událostmi na území Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „město“) 

je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Mojžíř (dále jen „JSDH Mojžíř“) a 

Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Božtěšice (dále jen „JSDH Božtěšice“) podle čl. 5 

této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. 

2) Zastupitelstvo města ukládá usnesením Radě města předložit Zastupitelstvu města 

informaci o stavu požární ochrany ve městě a projednat stav požární ochrany ve městě 

vždy po mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města. 

 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 
 

1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

stanoví kraj svým nařízením.
1)

 

2) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti 

při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

 

 
                                                           
1)

 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ze dne 12. 11. 2003 



Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je 

zabezpečeno ohlašovnami požárů, uvedenými v čl. 7 této vyhlášky. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany 

uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 vyhlášky. 

 

 

Čl. 5 

JSDH Mojžíř a JSDH Božtěšice, kategorie, početní stav a vybavení 

 

1) Městské obvody
2)

 zřídily JSDH Mojžíř (dislokována na území městského obvodu Ústí nad 

Labem – Neštěmice) a JSDH Božtěšice (dislokována na území městského obvodu Ústí 

nad Labem – město). Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Mojžíř a JSDH Božtěšice 

a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky je uvedeno v příloze č. 2 této 

vyhlášky.   

2) Členové JSDH Mojžíř se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do hasičské zbrojnice 

v Mojžíři, nebo na jiné místo stanovené jejím velitelem. 

3) Členové JSDH Božtěšice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do hasičské 

zbrojnice v Božtěšicích, nebo na jiné místo stanovené jejím velitelem. 

 

 

Čl. 6 

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

použitelnosti 

 

1) Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a 

vybavením umožňují účinný požární zásah. Přehled těchto zdrojů je uveden v příloze č. 3 

této vyhlášky.  

2) Město stanovuje další zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a 

vybavením umožňují účinný požární zásah. Přehled těchto zdrojů je uveden v příloze č. 3 

této vyhlášky. 

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen
3)

 tyto udržovat 

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

požárů.  

4) K zajištění trvalé použitelnosti dalších zdrojů vody pro hašení požárů město ukládá 

následující podmínky: 

a) vlastník hydrantové sítě provádí pravidelně (nejméně 1 x ročně) kontrolu funkčnosti 

požárních hydrantů a v případě závady na zdroji přijímá neprodleně nápravné 

opatření, 

                                                           
2)

 viz obecně závazná vyhláška č.  4/2012, Statut Statutárního města Ústí nad Labem, ze dne 14. 6. 2012 
3) 

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 



b) vlastníci ostatních zdrojů nenarušují městem zřízená odběrná místa (u řeky Labe a 

požární nádrže v Brné), 

c) všichni vlastníci zdrojů:      

1. oznamují městu ve lhůtě do 30 dnů před zahájením provádění prací na zdroji vody 

pro hašení požárů, které mohou dočasně omezit jejich využitelnost k odběru vody 

pro hašení požárů, 

2. oznamují městu neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by 

znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.          

 

 

Čl. 7 

Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 

1) Město zřizuje ohlašovny požárů, která jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 

a nachází se na těchto místech: 

a) Velká hradební 8 (operační středisko) - tel. č. 156, 

b) Stříbrnická 2 –  tel. č. 472 717 031, 

c) Na nivách 27 – tel. č. 475 601 510, 

d) Varšavská 44 – tel. č. 475 531 813, 

e) Krčínova 6 -  tel. č. 475 507 100.   

2) Město nezřizuje žádná další místa pro hlášení požárů, která jsou jinak trvale označena 

tabulkou „Zde hlaste požár“.  

 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu         

 

1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí: 

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

po dobu 1 minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón) nebo 

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje 

hlas trubky troubící tón „Ho–ří“, „Ho–ří“) po dobu jedné minuty, který je jednoznačný 

a nezaměnitelný s jinými signály.       

2) V případě poruchy technických zařízení uvedených v odst. 1 se požární poplach ve městě 

vyhlašuje technickými prostředky Městské policie Ústí nad Labem voláním „Hoří“ (např. 

ampliony z automobilů).  

 

 

Čl. 9 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 

kraje 

 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 

plánu Ústeckého kraje
4)

 je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 

 
                                                           
4)

 Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 

2011 



Čl. 10 

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet 

osob 

 

1) Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 

stanoví kraj svým nařízením.
5)

 

2) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti 

při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

 

 

Čl. 11 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2005, Požární řád a podmínky zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se účastní více osob, ze dne 30. 6. 2005. 

 

 

Čl. 12 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

Pavel Boček v.r. 

náměstek primátora města 

 

Ing. Vít Mandík v.r. 

                         primátor města 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  6. 9. 2013 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

                                                           
5)

 Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob, ze dne 12. 11. 2003 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád  

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  

podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje 

 

 

 

Ústí nad Labem – centrum, Brná,    Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno 

Hostovice, Klíše, Vaňov    

  

stupeň jednotka 

 I. HZS Ústí n.L. 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

SDH Velké Březno 

II. SDH Mojžíř 

SDH Chabařovice 

SDH Chlumec 

SDH Chuderov 

SDH Malečov 

SDH Řehlovice 

HZS Lovosice 

 

 

Božtěšice        Habrovice, Strážky 

   

stupeň jednotka 

 I. HZS Ústí n.L. 

SDH Chuderov 

SDH Chlumec 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

II. SDH Mojžíř 

SDH Libouchec 

SDH Chabařovice 

SDH Telnice 

SDH Petrovice 

SDH Tisá 

SDH Velké Chvojno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupeň jednotka 

I. HZS Ústí n.L. 

SDH Mojžíř 

SDH Povrly 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

II. SDH Chuderov 

SDH Velké Březno 

SDH Dobkovice 

SDH Chabařovice 

SDH Libouchec 

SDH Velké Chvojno 

 

stupeň jednotka 

I. HZS Ústí n.L. 

SDH Chlumec 

SDH Libouchec 

 

II. SDH Velké Chvojno 

SDH Chabařovice 

SDH Telnice 

SDH Chuderov 

SDH Mojžíř 

SDH Tisá 

SDH Petrovice 



 

Skorotice, Bukov       Ústí nad Labem – Severní Terasa 

   

stupeň jednotka 

 I. HZS Ústí n.L. 

SDH Chuderov 

SDH Chlumec 

 

II. HZSP SŽDC Ústí n.L. 

SDH Libouchec 

SDH Velké Chvojno 

SDH Chabařovice 

SDH Petrovice 

SDH Telnice 

SDH Tisá 

 

 

Všebořice        Předlice 

   

stupeň jednotka 

 I. HZS Ústí n.L. 

SDH Chlumec 

SDH Chabařovice 

 

II. SDH Telnice  

SDH Chuderov 

SDH Řehlovice 

SDH Libouchec 

SDH Tisá 

SDH Petrovice 

SDH Velké Chvojno 

 

 

Sebuzín, Církvice       Kojetice, Střekov 

   

stupeň jednotka 

 I. HZSP SŽDC Ústí n.L. 

HZS Ústí n.L. 

HZS Litoměřice 

 

II. SDH Velké Březno 

SDH Malečov 

SDH Malé Březno 

SDH Litoměřice 

SDH Chlumec 

SDH Chabařovice 

SDH Mojžíř 

stupeň jednotka 

I. HZS Ústí n.L. 

SDH Chuderov 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

II. SDH Libouchec 

SDH Chlumec 

SDH Chabařovice 

SDH Mojžíř 

SDH Velké Chvojno 

SDH Tisá 

SDH Jílové-Modrá 

stupeň jednotka 

I. HZS Ústí n.L. 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

SDH Chabařovice 

II. HZSP Teplárna Trmice 

SDH Řehlovice 

SDH Stebno 

SDH Chlumec 

SDH Mojžíř 

SDH Úpořiny 

SDH Chuderov 

stupeň jednotka 

I. HZS Ústí n.L. 

SDH Velké Březno 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

SDH Malečov 

II. SDH Malé Březno 

SDH Chlumec 

SDH Chabařovice 

SDH Mojžíř 

SDH Řehlovice 

SDH Povrly 

 



 

Svádov, Olešnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

stupeň jednotka 

I. SDH Velké Březno 

HZS Ústí n.L. 

HZSP SŽDC Ústí n.L. 

 

II. SDH Malé Březno 

SDH Chlumec 

SDH Malečov 

SDH Chabařovice 

SDH Mojžíř 

SDH Chuderov 

SDH Řehlovice 

 



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád  

 

 

A) JSDH Mojžíř 

 

- kategorie III/1 

- počet členů SDH – 35 

- počet členů v pohotovosti pro výjezd - 22 

- technika - cisterna stříkačka CAS 20-T815,  

                  - nákladní automobil Avia 30 

  - motorová stříkačka TOHATSU VC85BS 

  - motorová stříkačka PSS R-12 

  - požární čerpadlo PSS 12 

  - ponorné čerpadlo, hadice, savice, proudnice, rozdělovače, sací koše 

                       - motorový člun RAPID HD 365 

 

 

 

B) JSDH Božtěšice 

 

- kategorie V(N) 

- počet členů SDH - 38 

- počet členů v pohotovosti pro výjezd - 9 

- technika - nákladní automobil Avia skříňová 

                        - přenosná požární stříkačka PS 12 

  - plovoucí čerpadlo, hadice, savice, proudnice, rozdělovače, sací koše 

 

  



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, Požární řád  
 

A) Zdroje vody zabezpečené městem 
 

obec/část obce vodní zdroj umístění objem v m3 odpovědná osoba 

Habrovice 
Habrovický rybník pod obcí (koupaliště)   

město Ústí n.L. 
požární nádrž ve středu obce 80 

  

B) Zdroje vody stanovené městem 
 

obec/část obce vodní zdroj umístění objem v m3 odpovědná osoba 

Brná 
řeka Labe na výjezdu z obce Sebuzín   Povodí Labe 

požární nádrž V Průčelí 2 400 soukromá osoba 

Církvice řeka Labe u přístaviště   Povodí Labe 

Olešnice řeka Labe     Povodí Labe 

Sebuzín řeka Labe u cyklostezky   Povodí Labe 

Skorotice hydrantová síť K Chatám   SčVaK 

Svádov řeka Labe konec obce u cyklostezky   Povodí Labe 

Ústí n.L. - Bukov hydrantová síť 

u Rondelu 

  

SčVaK 
u Rondelu 

Masarykova x Holečkova 

Penzion pro seniory 

Ústí n.L. - Centrum hydrantová síť 
U Kostela 

  
SčVaK 

Špitálské náměstí 

Ústí n.L. - Klíše hydrantová síť 
Štefánikova x Na Výrovce 

  
SčVaK 

kolej PF 

Ústí n.L. - Kr.Březno hydrantová síť 

Přístavní 

  

SčVaK Vojanova x V Oblouku 

Družstevní 29 

Ústí n.L. - Neštěmice hydrantová síť 
Seifertova 

  
SčVaK 

Seifertova 

Ústí n.L. - Předlice hydrantová síť náměstí Prokopa Velikého   SčVaK 

Ústí n.L. - Sev.Terasa hydrantová síť 

V Klidu 

  

SčVaK Orlická 

Stříbrnická 

Ústí n.L. - Skalka hydrantová síť Peškova   SčVaK 

Ústí n.L. - Skřivánek hydrantová síť SNP   SčVaK 

Ústí n.L. - Střekov hydrantová síť 
Děčínská x Hviezdoslavova 

  
SčVaK 

Ke Krematoriu 

Ústí n.L. - Všebořice hydrantová síť 

Návětrná 

  

SčVak 
křižovatka k OD Tesco 

parkoviště OD Tesco 

křižovatka k OD Baumax 

Vaňov řeka Labe přístaviště   Povodí Labe 

 


