
 

ZŘIZOVACÍ   LISTINA  
 

jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce OLBRAMICE 

 
 
Zastupitelstvo obce  
svým usnesením č.  7.4. ze dne 30.12.2002 
 

zřizuje 
 
ve smyslu ustanovení § 29 odst.1 písm. a) a § 68 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od  30.12.2002 jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce (dále jen J SDH). 
 
 

1. Základní údaje 
 
Název :      Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Olbramice 
Kategorie jednotky (podle plošného pokrytí území kraje jednotkami PO) :  V/2. 
 
 

2. Předmět činnosti 
 
Základní úkoly J SDH : 
 

- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 
soustředění a nasazování sil a prostředků 

- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech 

- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu operačnímu a 
informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje 

 
Při zásahové činnosti spolupracuje J SDH s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních 
předpisů. 
 
J SDH vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K zajištění 
akceschopnosti provádí J SDH pravidelnou odbornou přípravu svých členů. 
 
Činnost J SDH je po materiální a finanční stránce zabezpečena obcí. 
 
 

3. Majetek a vybavení J SDH 
 
K zajištění úkolů užívá J SDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení  
J SDH mohou být zařazeny jen schválené druhy požární techniky a věcných prostředků PO. 
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4. Vymezení působnosti 

 
Základní úkoly plní J SDH v územním obvodu obce. V územních obvodech jiných obcí plní 
tyto úkoly v souladu s požárním poplachovým plánem okresu a pokyny operačního a 
informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje. 
 
 

5. Velení a složení J SDH 
 
V čele J SDH stojí velitel jednotky. Velitele jmenuje a odvolává starosta obce po vyjádření 
HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci. 
Velitel J SDH zodpovídá za připravenost a veškerou činnost jemu podřízené jednotky obci. 
Velitel J SDH může svou funkci vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. 
Členové J SDH jsou při činnosti v jednotce podřízeni veliteli J SDH. 
 
Jednotka SDH obce musí mít celkově minimálně 13 členů, seznam členů je přílohou zřizovací 
listiny, velitel jej průběžně aktualizuje a předkládá starostovi k podpisu. 
 
Složení jednotky : 

- 1 velitel jednotky 
- 1 velitel družstva 
- 4 strojníci 
- 7 členů 

 
 

6. Členství v jednotce SDH 
 
Členem J SDH může být osoba starší 18-ti let. 
 
 

7. Úrazy a škody 
 
Odškodňování úrazů (úmrtí) člena J SDH a škod spojených s činností J SDH se provádí podle 
obecně závazných předpisů. 
 
 

8. Další ustanovení 
 
Tato zřizovací listina ruší zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Olbramice ze dne 20.9.1996.  
 
 
V  Olbramicích  dne  30.12.2002. 
 
 
                                                              …………………………………………………….. 

starostka obce 
 

 


