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Zastupitelstvo města Louny se na svém zasedání dne 28.dubna 2014 usnesením č. 20/2014 
rozhodlo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),  
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“):  
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města 
Louny (dále jen „město“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 
o požární ochraně, v platném znění.  

 
Článek 2 

Vymezení činností osob pov ěřených zabezpe čováním požární ochrany ve m ěstě  
 

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu své působnosti odpovídá město, které plní 
v samostatné působnosti a městský úřad v přenesené působnosti povinnosti vyplývající 
z předpisů o požární ochraně. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna společnou jednotkou Sboru 
dobrovolných hasičů obce Cítoliby (dále jen „JSDHO Cítoliby“), zřízenou na základě 
smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o požární ochraně uzavřenou s obcí Cítoliby. 

3) Zastupitelstvo města projedná stav požární ochrany ve městě minimálně jednou za rok a 
vždy po mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města. 

 
Článek 3 

Podmínky požární bezpe čnosti p ři činnostech, v objektech nebo v dob ě  
zvýšeného nebezpe čí vzniku požáru se z řetelem na místní podmínky  

 
1) Každá právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti, si dle zákona 

o požární ochraně provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí1) a 
následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně. 

2) Město nestanoví se zřetelem na místní podmínky žádné další podmínky požární 
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru. 

3) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
stanoví kraj svým nařízením2). 

 
Článek 4 

Podmínky požární ochrany p ři akcích, kterých se zú častňuje větší po čet osob 
 
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
a v budovách zvláštního významu stanoví kraj svým nařízením3).        
 

                                                           
1) § 4 zákona o požární ochraně  
2) Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 
3) Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob; Nařízení 
Ústeckého kraje č. 6/2003, ze dne 22. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v budovách zvláštního významu.    



 

Článek 5 
Způsob nep řetržitého zabezpe čení požární ochrany ve m ěstě 

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

mimořádnými událostmi na území města, je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v článku 6 a příloze č. 1 této vyhlášky.  

2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy, či jiné mimořádné události na území města je 
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v článku 8 této vyhlášky. 

 
Článek 6 

JSDHO Cítoliby 
 
1) Město na základě smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o požární ochraně zřídilo 

JSDHO Cítoliby jako společnou jednotku s obcí Cítoliby.  
2) Dislokace, kategorie, početní stav JSDHO Cítoliby a její vybavení požární technikou 

a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 
 

Článek 7 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požár ů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

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

vybavením umožňují účinný požární zásah. Jedná se o: 
• požární nádrž v místní části Brloh (kapacita zdroje činí 250 m3 vody), 
• požární nádrž v místní části Nečichy (kapacita zdroje činí 50 m3 vody), 
• nádrž (koupaliště) v místní části Louny (kapacita zdroje činí 500 m3 vody).  

2) Další zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením4). Město stanoví jako 
další zdroj hydrantovou síť podle přílohy č. 3 vyhlášky.   

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen dle zákona5) tyto udržovat 
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení 
požárů.  

4) Město stanoví podmínku trvalé použitelnosti zdroje dle odst. 2: 
a) vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je povinen informovat město 

i. v případě jeho nefunkčnosti neprodleně po zjištění takové skutečnosti, 
ii. při plánovaném provádění prací na zdroji, které mohou dočasně omezit jeho 

využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, ve lhůtě nejméně 30 dní před 
plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, 

b) vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je povinen odstranit příčinu závady na zdroji, 
která by ohrožovala trvalou použitelnost zdroje, nejdéle do 30 dnů od zjištění závady. 

 
Článek 8 

Ohlašovny požár ů a další místa, odkud lze hlásit požár a zp ůsob jejich ozna čení 
 
1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 

„Ohlašovna požárů“, a to: 
a) v budovách Městského úřadu Louny:  
• Mírové náměstí 35, Louny, tel. č 415 621 169,  
• ul. Pod Nemocnicí 2379, Louny, tel. č. 415 621 111, 
b) v budově Městské policie Louny, ul. Osvoboditelů 512, Louny, tel. č. 415 654 368. 

2) Město nezřizuje žádná další místa, odkud lze hlásit požár, která by jinak byla trvale 
označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“. 

 

                                                           
4) Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, ze dne 29. 2. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje.   
5) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 



 

Článek 9 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, 

který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 
vteřin přestávka – 25 vteřin tón).  

2) V případě poruchy technického zařízení uvedeného v odst. 1 se požární poplach 
ve městě vyhlašuje za pomoci hlášení ze služebních vozidel Městské policie Louny. 

 
Článek 10 

Seznam sil a prost ředků jednotek požární ochrany 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 
 

Článek 11 
Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 01.05.2014 z důvodu 
naléhavého obecného zájmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Radovan Šabata, v.r. 

                        starostka 
Ing. Edita Hořejší, v.r. 

místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha č. 1 k obecn ě závazné vyhlášce č. 4/2014, Požární řád města Louny 
 
 

Jednotky požární ochrany  
 

Seznam sil a prost ředků jednotek požární ochrany podle požárního 
poplachového plánu Ústeckého kraje  

 
 
 

Územní odbor Žatec HZS Ústeckého kraje-okres Louny 
 
 

POŽÁRNÍ 
POPLACHOVÝ PLÁN 

 
Pro m ěsto – obec: 

Louny  
Brloh 

 
Stupeň Jednotka 
I. HZS Louny  

SDH Cítoliby  
SDH Líšťany 
 

II. SDH Postoloprty 
SDH Smolnice 
SDH Černčice 
SDH Panenský Týnec 
SDH Veltěže 
SDH Ročov 
SDH Tuchořice 

 
 
Pro m ěsto – obec: 

Louny  
Louny 

 
Stupeň Jednotka 
I. HZS Louny  

SDH Cítoliby 
SDH Líšťany 
 

II. SDH Černčice 
SDH Postoloprty 
SDH Veltěže 
SDH Smolnice 
SDH Libčeves 
SDH Panenský Týnec 
HZS Žatec 

 
 



 

Pro m ěsto – obec:  
Louny  
Nečichy 

 
Stupeň Jednotka 
I. HZS Louny  

SDH Cítoliby 
SDH Libčeves 
 

II. SDH Postoloprty 
SDH Líšťany 
SDH Černčice 
SDH Veltěže 
SDH Smolnice 
SDH Koštice 
SDH Tuchořice 

 
 
 



 

Příloha č. 2 k obecn ě závazné vyhlášce č. 4/2014, Požární řád města Louny 
 
 
  

Požární jednotka, její dislokace, technika a po čet členů 
 
 

 
 

A) Dislokace, kategorie a po četní stav JSDHO Cítoliby  
 
 
 

Dislokace  Kategorie  Po čet členů Minimální po čet členů 
v pohotovosti 

Cítoliby JPO III/1 12 1 + 3 
 
 
 
 
 
 

B) Vybavení jednotky JSDHO Cítoliby  
 
 
 
 
 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany Počet 
Cisternová automobilní stříkačka CAS 20/T815 1 
Cisternová automobilní stříkačka CAS 24/Š706 1 
DA 8/A 31 1 
AZ 30/IFA/T 1 
RZA/Niva 1 
Požární člun Dinghy 400  1 
 



 

Příloha č. 3 k obecn ě závazné vyhlášce č. 4/2014, Požární řád města Louny 
 
 

Hydrantní sí ť města Louny  
 
 

P.Č. Ulice Sou řadnice X Sou řadnice Y Nadzemní  

DN 
vodovodního 
potrubí, na 
kterém je 
hydrant 
vysazen (mm) 

DN 
hydrantu 

(mm) 

H1 Postoloprtská u EPL 2685 -785208,11 -1007030 Ne 200 80 
H2 Postoloprtská u úřadu práce 2664 -784127,85 -1006994,62 Ano 110 80 
H3 Kpt. Nálepky - Parašutistů 2227 -783559,032 -1006565,085 Ano 80 80 
H4 Kpt. Nálepky 2238 -783406,363 -1006673,116 Ne 150 80 
H5 Žižkova 2262 -783016,185 -1006956,317 Ano 225 80 
H6 SNP 2296 -783392,169 -1006958,872 Ano 160 80 
H7 Přemyslovců 2052 -783331,36 -1007131,76 Ne 110 80 
H8 Přemyslovců 2035 -783644,22 -1007093,23 Ne 110 80 
H9 Dalimilova - Lucemburků -783445,259 -1007195,51 Ano 110 80 
H10 Tomanova 2414 -783143,23 -1007369,23 Ne 150 80 
H11 Jana Jiskry 2343 -783161,462 -1007627,738 Ne 110 80 
H12 Maroldova 1732 -782935,88 -1007760,21 Ne 80 80 
H13 Purkyňova - Tomanova -782886,171 -1007407,916 Ne 90 80 
H14 Poděbradova u soudu 1132 -782792,08 -1007594,75 Ano 200 80 
H15 Tyršovo náměstí 1978 -782592,837 -1007440,7 Ano 150 80 
H16 Jungmanova - U Matky Boží -782313,75 -1007583,63 Ano 300 80 
H17 Na Foukalce u OD Albert -782153,74 -1007450 Ano 110 80 
H18 Lidická 1094 -782342,71 -1007341,59 Ne 80 80 
H19 Husova u Loutkového divadla -782178,51 -1007103,71 Ano 300 80 
H20 Hilbertova 466 -782478,01 -1007079,96 Ne 150 80 
H21 Mírové náměstí 35 -782742,257 -1007002,172 Ne 150 80 
H22 Sladovnická 25 -782875,716 -1006939,893 Ne 90 80 
H23 Česká 149 -782822,87 -1007104 Ne 110 80 
H24 Česká - Jakoubkova -782629,83 -1007155,49 Ne 110 80 
H25 Na Valích 381 -782900,012 -1007127,142 Ne 110 80 

H26 
Cukrovarská zahrada u garáží proti 

Zim. Stadionu -781679 -1006927,86 Ne 150 80 
H27 Husova 1661 -781739 -1007138,95 Ano 150 80 
H28 Jabloňského 535 -781529,42 -1007229,48 Ne 100 80 
H29 Husova u hl. nádraží proti čp.786 -780804,224 -1007000,638 Ano 250 80 
H30 Čeňka Zemana 1370 -780621,43 -1007328,26 Ne 160 80 
H31 Myslbekova 1609 -780644,18 -1007240,08 Ne 90 80 
H32 Růžová 2930 -780973,21 -1007731,75 Ne 110 80 
H33 Čeňka Zemana 1434 -781012,111 -1007481,806 Ne 160 80 
H34 Platanová 2831 -781166,04 -1007763,46 Ano 110 80 
H35 ČSA 2187 -781397,431 -1007423,157 Ano 100 80 
H36 ČSA - Františka Chlouby -781246,43 -1007329,05 Ne 100 80 
H37 Jasanová za Kauflandem -781417,12 -1007789,4 Ano 110 80 
H38 Jasanová u penzionu -781387,53 -1007609,14 Ano 110 80 

H39 
Václava Majera u vjezdu ke 

Kauflandu -781530,54 -1007731,22 Ano 225 80 
H40 Dukelská u trafa SČE -781724,76 -1007378,63 Ne 80 80 



 

P.Č. Ulice Sou řadnice X Sou řadnice Y Nadzemní  

DN 
vodovodního 
potrubí, na 
kterém je 
hydrant 
vysazen (mm) 

DN 
hydrantu 

(mm) 

H41 Konstantina Biebla - Horova -781839,85 -1007484,68 Ne 90 80 
H42 Smetanova - Horova -782002,901 -1007582,202 Ne 90 80 
H43 Smetanova - Pudlovská -781805,178 -1007798,239 Ne 90 80 
H44 5 Května 1935 -781737,949 -1007682,855 Ne 90 80 
H45 Rybalkova 2128 Gastro Plus -781669,44 -1008087,09 Ano 250 80 
H46 Sportovní nad Origo autoskla -782017,023 -1007777,127 Ano 160 80 
H47 Rakovnická u Domova důchodců -782210,05 -1008149,06 Ano 110 80 
H48 Lipová - Zahradní -782548,05 -1008108,27 Ano 110 80 
H49 Vladimírská 2571 -782729,86 -1008065,33 Ne 160 80 
H50 Pionýrů u Kotelny -782630,85 -1007984,53 Ne 160 80 
H51 Pionýrů 2432 -782648,27 -1007810,69 Ne 160 80 
H52 V Domcích pěší zóna u podchodu -782496,29 -1007762,27 Ne 110 80 

H53 
V Domcích - Vladimírská u 

parkoviště -782337,03 -1007940,58 Ne 160 80 
H54 Osvoboditelů u jídelny 4.ZŠ -782952,858 -1007183,417 Ne 110 80 
H55 Osvoboditelů u divadla -782624,683 -1007257,417 Ano 300 80 

 


