
 
 

Statutární město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova 

 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

 
(aktualizace Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Prostějova schválené Zastupitelstvem města Prostějova usnesením 

č. 15007 dne 15. 2. 2005) 

 

 
Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. ZM/2022/29/06 ze dne 22.02.2022 

na základě ust. § 84 odst. 2 písm. d) a § 35a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 24 

a § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně 

 

z ř i z u j e  

jako svou organizační jednotku 

 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů statutárního 

města Prostějova - Vrahovice 

 

Kategorie JPO: JPO II/1 

Evidenční číslo přidělené Hasičským záchranným sborem Olomouckého 

kraje: 713256 

 

 

 
 

 

 



 

1. Základní údaje 
 

1.1. Zřizovatel:      statutární město Prostějov, IČO: 00288659, 

nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 

Prostějov, okres Prostějov (dále jen SMPv)  

 

1.2. Název jednotky - organizační složky:  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Prostějova – Vrahovice 

 

1.3. Kategorie JPO:     JPO II/1 

 

1.4. Sídlo jednotky - organizační složky: nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 

Prostějov 

 

1.5. Evidenční číslo jednotky přidělené Hasičským záchranným sborem Olomouckého 

kraje (dále HZS):    713256 

 

1.6. Jednotka s územní působností kategorie JPO II/1, která zabezpečuje výjezd jednoho 

družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. 

 

1.7. Jednotka je oprávněna používat na zásahových vozidlech a pracovních stejnokrojích 

znak města a označení jednotky. 

 

1.8. Jednotka-organizační složka je zřízena na dobu neurčitou. 

(dále jen jednotka) 

 

 

2. Předmět činnosti 
 

2.1. Hlavní úkoly jednotky:  

a) prioritně plní úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 

1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně (dále jen zákon o požární 

ochraně) a § 30 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany a dále úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a 

zařazením do požárního poplachového plánu Olomouckého kraje  

 

b) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků 

 

c) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

 

d) spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích při živelních pohromách a 

jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, Policií ČR, 

zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému 

 

 

e) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 



 

f) jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní 

a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se 

jedná o práce a služby související se základní náplní její činnosti a nedojde 

k ohrožení její akceschopnosti. 

 

2.2. Jednotka vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

3. Majetek a vybavení JSDH města 
 

3.1. K zajištění plnění úkolů užívá jednotka majetek vymezený SMPv v samostatném 

inventurním soupisu. Členové jednotky mohou vymezený majetek užívat pouze 

k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo které umožňuje platná právní úprava. 

Majetek jiných subjektů může jednotka ke své činnosti využívat pouze na smluvním 

základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.  

 

3.2. Do vybavení jednotky může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, 

které jsou v souladu s ustanovením § 8, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.3. Členové jednotky se podílí na údržbě a drobných opravách vymezeného majetku 

 

 

4. Vymezení působnosti 
 

4.1. Své základní úkoly plní jednotka především na území SMPv. Na území jiných obcí plní 

tyto úkoly dle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje, nebo na základě 

povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. 

 

 

5. Jednání za jednotku 

 
5.1. Za jednotku jedná a odpovídá velitel jednotky.  

  

5.2. Velitele jednotky po vyjádření HZS jmenuje a odvolává primátor SMPv. 

 

5.3. Velitel jednotky odpovídá primátorovi SMPv za připravenost jednotky k plnění 

stanovených úkolů a dále zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené jednotky. 

 

5.4. Členové jednotky jsou při činnosti jednotky podřízeni veliteli jednotky a při zdolávání 

události též veliteli zásahu. 

 

5.5. Podmínky pro výkon funkce velitele jednotky jsou specifikovány zákonem o požární 

ochraně a vyhláškou č.247/2001 Sb., o organizaci a činnostech jednotek požární 

ochrany. Specifikace dalších podmínek mohou být SMPv sjednány v Dodatku 

k dohodě o členství v jednotce ve spojení se jmenováním velitelem jednotky, v souladu 

s právní úpravou. 

 

 



6. Členství v JSDH 
 

6.1. Činnost v jednotce je vykonávána na základě dohody o členství v jednotce, případně 

dohody o pracích mimo pracovní poměr uzavřených mezi uchazečem o členství a 

SMPv. 

 

6.2. Seznam členů jednotky včetně jejich funkčního zařazení vede velitel jednotky. 

  

6.3. Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní stav jednotky a činnost 

členů jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími právními předpisy. 

 

6.4. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární 

ochraně a souvisejících předpisech mohou být upraveny vnitřním předpisem 

zřizovatele nebo v pracovně právních vztazích se členy jednotky, přičemž nesmí být 

narušena akceschopnost jednotky.  

 

7. Finanční zabezpečení 

 
7.1. Činnost vykonávaná JSDH města je hrazena z prostředků SMPv. 

 

7.2. Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji SMPv. Příjmy a výdaje jednotky se vedou 

odděleně od ostatních příjmů a výdajů SMPv. 

 

7.3. S finančními prostředky přidělenými jednotce je oprávněn disponovat velitel jednotky 

v rámci schváleného rozpočtu a v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele.  

 

8. Úrazy a škody 

 
8.1. Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů jednotky a škod vzniklých činností jednotky 

řeší zákon o požární ochraně a příslušné obecně závazné právní předpisy. 

 

9. Ostatní ustanovení 

 
9.1. Jednotku lze zrušit pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva města a se souhlasem 

HZS.  

 

9.2. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Prostějova schválenou zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 15007 ze 

dne 15.2.2005. 

 

9.3. Tato aktualizovaná zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 22.2.2022. 

 

 

V Prostějově dne: 22.02.2022 

…………………………………………..  

Mgr. František Jura 

        primátor statutárního města Prostějova  


