Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2012, požární řád města Jevíčko

MĚSTO JEVÍČKO
Obecně závazná vyhláška
města Jevíčko
č. 1/2012,
požární řád města Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 16. 5. 2012 usnesením č. 19/1 písm. e)
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně a v souladu s ustanovením § 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
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Požární řád města Jevíčka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
na území města Jevíčka a jeho místní části Zadní Arnoštov.
(2) Požární řád je závazný pro fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby a osoby
vlastnící či užívající nemovitost na území města či jeho místní části1.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
(1) Za požární ochranu na území města a jeho místní části odpovídá starosta města.
(2) Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“), za jejíž
činnost odpovídá velitel jednotky.
(3) Město určuje osobu odpovědnou za připravenost a akceschopnost požární techniky, kterou
je správce Domu hasičů.
(4) Osobou na městském úřadě pověřenou plněním úkolů na úseku požární ochrany je tajemník
městského úřadu.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví
Pardubický kraj svým nařízením.
(2) Město stanoví se zřetelem na místní poměry podmínky požární bezpečnosti při činnostech,
době a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
a) za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek
považují všechny práce, při kterých je používán otevřený oheň, svařování, používání
pyrotechnických zábavných prostředku, skladování technických plynů a manipulace
s nimi, skladování a čerpání PHM, a dále práce, při kterých vzniká a usazuje se hořlavý
prach.
b) za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se podle místních podmínek považuje
období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,
1

Základní povinnosti všech osob stanoví příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
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nízkou pudní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým
větrem. Počátek a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje
c) město Jevíčko na základě vyhlášení Krajského úřadu Pardubického kraje. V případě
vyhlášení období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je nutné zejména dodržovat
přísný zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v lesích a přilehlých
pozemcích a cestách. Dále pak je nutné zejména zajištění maximální hospodárnosti při
využívání všech vodních zdrojů, zvláště pak těch, které jsou určeny pro hašení
případných požárů a zabezpečení průjezdnosti všech přístupových komunikací pro
požární techniku a přístupu ke zdrojům požární vody.
d) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek
považují všechny objekty, ve kterých byla provozovaná činnost začleněna do kategorie
se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím podle
příslušného předpisu. Provozovatel nebo majitel takového objektu je povinen
v takovémto objektu zajistit požární bezpečnost v souladu s platnými předpisy o požární
ochraně. Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu se řídí
podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
(3) Pořadatel akcí ve městě a jeho místní části, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
je povinen při své činnosti plnit podmínky dané zvláštními předpisy. (zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně a vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném znění).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Požární ochranu města Jevíčka zajišťuje v denní i noční dobu ustanovená jednotka sboru
dobrovolných hasičů města Jevíčko, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a další jednotky
požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje. Pořadí jednotek
požární ochrany v případě požáru je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město Jevíčko zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II/1, která sídlí
na adrese Svitavská 466, Jevíčko.
(2) JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další případné úkoly ve svém územním obvodu.
(3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
JSDH

kategorie početní stav členů jednotky

početní stav 21
JSDH města Jevíčko JPO II / 1

minimální početní stav
v pohotovosti
1+3

technické vybavení
DA - Škoda Forman
CAS-32 - TATRA 148 s výbavou
CAS 20 - Renault s výbavou
DA - Peugeot Boxer
PPS-12, motorová pila, kalové
čerpadlo, RDST, elektrocentrála,
osvětlovací technika, plovoucí
čerpadlo MACXIMUM,
vyprošťovací zařízení Narimex

Čl. 6
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného
vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých
ulicích na celém území města a jeho místní části. Hydranty jsou vyznačeny orientačními
tabulkami umístěnými na viditelných místech. V současné době jsou jednotlivé hydranty jako
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zdroje vody pro hašení požárů vybrány tak, aby v případě požáru na různých místech území
města a místní části Zadní Arnoštov pokryly požadovanou potřebu požární vody.
(2) Seznam míst s provozuschopnými požárními hydranty obsahuje příloha č. 2 této vyhlášky.
V souvislosti s každoročním nárůstem hydrantů je nutné provádět 1 x ročně aktualizaci přílohy
č. 2 (přehledu umístění podzemních a nadzemních hydrantů na území města a místní části
Zadní Arnoštov)2.
(3) Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu.
(4) Další zdroje vody pro hašení požárů :
Jevíčko
- vodní nádrž Žlíbka
- Malonínský potok
- Smolenská nádrž
Zadní Arnoštov
- rybník na pozemku p. č. 130/4

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů
(1) Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ a další místa pro hlášení požárů
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150 .
(2) Město Jevíčko nemá zřízenu ohlašovnu požáru, proto její funkci plní ohlašovna požáru
operačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje:
- tísňové volání Hasičského záchranného sboru ČR:
150
- jednotné evropské číslo tísňového volání:
112
(3) Ve všech částech města a místně příslušné části jsou rozmístěny veřejné telefonní automaty,
které slouží jako místo pro ohlášení požáru, nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo
150 a 112 a to bez použití finanční částky.
(4) Požár nebo jiné mimořádné události lze též ohlásit prostřednictvím GSM sítí mobilních
operátorů z jakéhokoliv mobilního telefonu bez SIM karty nebo bez kreditu. V tom případě
se volí telefonní číslo 112 nebo 150.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Požární poplach ve městě Jevíčko je vyhlašován sirénou, ovládanou zařízením dálkového
přenosu (ZDP) z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
a slouží ke svolání jednotky požární ochrany.
(2) Členové JSDH jsou dále vyrozuměni prostřednictvím krajského operačního střediska HZS
Pardubického kraje o vzniku požáru nebo mimořádné události SMS nebo AMDS zprávou
na mobilní telefon.
(3) V případě nefunkčnosti ZDP může být požární poplach vyhlášen prostřednictvím manuálního
spuštění sirény v objektu Domu hasičů. Manuálně může spustit sirénu každý člen JSDH
Jevíčko, který je o události vyrozuměn.
(4) Při vyhlašování požárního poplachu elektrickou sirénou se dodržuje celostátně platný tvar
signálu v délce 1 minuty: 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

2

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky
a čerpání vody pro hašení požárů, udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost
zdroje.
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.
Vlastník převede prokazatelně tuto povinnosti na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku
nebo komunikaci sám.
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Čl. 10
Sankční ustanovení
V případě porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, se postupuje podle
zvláštních právních předpisů 3.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Požární řád města Jevíčka vydaný dne 1. března 2000.
(2) Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje.
(3) Obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je přehled umístění
podzemních a nadzemních hydrantů na území města a místně příslušné části Zadní Arnoštov.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2012.

.........................................
Ing. Roman Müller, v. r.
starosta

..........................................
Mgr. Miroslav Šafář, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 5. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: 4. 6. 2012
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např. zák. č. 200/19990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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