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Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku č...../2013  - Požární řád statutárního města Přerova

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 59. schůzi projednala a usnesením 2311/59/11/2013 podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č........./2013 - Požární řád 
statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Kancelář primátora

Obecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova je  v souladu se zákonem a 
byl zpracován ve spolupráci s právním oddělením Odboru vnitřní správy a posouzen Odborem 
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

Důvodová zpráva:

Rada města na své 59. schůzi projednala a usnesením 2311/59/11/2013 podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku č...../2013 - Požární řád Statutárního města Přerova, ve 
znění dle přílohy důvodové zprávy. 

Stávající obecně závazná vyhláška č. 8/2003 - Požární řád města Přerova byl vydán  dne 4. září 2003 
zastupitelstvem města  v souladu s § 10 písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 



(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o PO“) v návaznosti na § 15, nařízení vlády č. 
172/2001 Sb., k provedení zákona o PO a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci.

Nová obecně závazná vyhláška se vydává na základě § 29, odst. 1, písmeno o) bod 1 zákona  o PO a v  
návaznosti na § 15 nařízení vlády číslo 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO. V § 29, odstavci 1, 
písmeno o), zákona o požární ochraně, je stanoveno, že obec v  samostatné působnosti na úseku požární 
ochrany  vydává obecně závaznou vyhlášku - požární řád obce. Požární řád obce upravuje organizaci a 
zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Zároveň se požární řád  vydávaná v souladu s metodikou HZS Olomouckého kraje, která sjednocuje 
postup při zpracování požárních řádů v obcích Olomouckého kraje. Na závěr lze konstatovat, že návrh byl 
zpracován ve spolupráci s právním oddělením Odboru vnitřní správy a zaslán k posouzení Odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který konstatoval, že návrh této obecně závazné 
vyhlášky je v souladu se zákonem.


