MĚSTO HORAŽĎOVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2012
kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA HORAŽĎOVICE
Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením
č. 28 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s použitím NV 172/2001 Sb., a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
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Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Požární řád města Horažďovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany pro celé území města a je závazný pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby
a fyzické osoby.
Čl. 2
VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této vyhlášky se rozumí
- Zákonem o požární ochraně - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.
- Vyhláškou - vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízením - nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů.
- HZS - hasičský záchranný sbor.
- KOPIS - krajské operační a informační středisko
- KOPIS PK – krajské operační a informační středisko Plzeňského kraje
- JPO - jednotka požární ochrany
- Jednotkou - jednotka požární ochrany
- SDH - sbor dobrovolných hasičů
- Zásahem - činnost jednotky při požáru nebo při záchranných a likvidačních pracích,
při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události.
- Dobou zvýšeného nebezpeční vzniku požáru se rozumí časový úsek od
rozdělání otevřeného ohně až po jeho úplnou likvidaci, zahájení ohňostrojných
2)

prací až po následujících 8 hodin po jejich ukončení, a období sklizně pícnin a
obilovin.
Čl. 3
ČINNOST OSOBY POVĚŘENÉ ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY MĚSTA
A ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ
(1) Zaměstnanec Města Horažďovice pověřený zabezpečováním úkolů na úseku
požární ochrany plní zejména tyto úkoly:
a) zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany města v souladu s NV č.172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, a dokumentaci k zabezpečení úkolů
požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
b) v přenesené působnosti plní úkoly státní správy na úseku požární ochrany ve
spolupráci s odborně způsobilou osobou v požární ochraně
c) navrhuje zastupitelstvu zřízení nebo zrušení jednotky,
d) kontroluje příslušnou dokumentaci jednotek u velitelů jednotek
e) podílí se na udržení a prověřování akceschopnosti zřízených jednotek,
f) dbá na to, aby velitelé jednotek zajišťovali účast velitelů a strojníků jednotek na
jejich odborné přípravě,
g) společně s velitelem jednotek koordinuje odbornou přípravu členů jednotek,
h) hospodaří s finančními prostředky vyčleněnými pro jednotky a objekty požární
ochrany
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i) společně s veliteli jednotek zajišťuje péči o jejich členy pří zásazích za ztížených
podmínek či déle trvajících,
j) navrhuje umístění ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
zpracovává jejich dokumentaci,
k) navrhuje určení zdrojů vody pro hašení požárů a dohlíží nad jejich trvalou
použitelností,
l) podílí se na preventivně výchovné činnosti,
m) spolupracuje s veliteli jednotek
n) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany
o) společně s odborně způsobilou osobou v požární ochraně plní další úkoly na úseku
požární ochrany podle rozhodnutí starosty
(2) Velitel jednotky SDH plní zejména tyto úkoly:
a) udržuje trvalou akceschopnost jednotky,
i.
zpracovává roční plány odborné přípravy členů jednotky v souladu
s podklady vydávanými GŘ HZS,
ii.
v souladu se zpracovaným ročním plánem odborné přípravy provádí a
zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů jednotky,
iii.
zajišťuje účast vybraných členů na školeních/kurzech k získání a
následnému prodloužení odborné způsobilosti,
iv.
zajišťuje účast členů jednotky na lékařských prohlídkách,
v.
zajišťuje, v případě provozování požárního vozidla, provádění pravidelných
kondičních jízd
vi.
ve stanovených lhůtách uplatňuje u Města požadavky na výstroj a výzbroj
členů jednotky,
vii.
dbá, aby všichni členové jednotky užívali předepsanou osobní výstroj,
výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti
práce,
viii.
nepřipustí, aby jakoukoliv činnost v jednotce vykonávali členové trvale nebo
přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí, pod vlivem alkoholu či
jiných omamných látek,
b) řídí zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou
osobou (velitelem zásahu od HZS),
c) v případě potřeby si, v souladu se zákonem o požární ochraně, vyžaduje osobní
věcnou pomoc fyzických osob,
d) dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných
prostředků požární ochrany
e) jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených jednotce,
f) vede předepsanou dokumentaci jednotky,
g) spolupracuje se zaměstnancem Města Horažďovice pověřeným požární ochranou,
h) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty.
(3) Členové jednotek SDH mají za povinnost:
a) Neprodleně informovat velitele jednotky o případných zdravotních problémech a
zdržet se činnosti v jednotce,
b) důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany,
c) při zásahu plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených,
d) užívat předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a
dodržovali zásady bezpečnosti práce
e) dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu,
f) prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou
fyzickou zdatnost,
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g) podrobovat se stanoveným školením a preventivním zdravotním prohlídkám,
h) řádně se starat o majetek města využívaný v souvislosti s požární ochranou
(4) Odborně způsobilá osoba v požární ochraně:
„Odborně způsobilá osoba v požární ochraně na základě smluvního vztahu zajišťuje, pro
příslušné orgány města a organizací zřizovaných městem , plnění úkolů na úseku požární
ochrany, vyplývající zejména ze zákona o požární ochraně a dalších prováděcích právních
předpisů. Organizuje a provádí preventivní požární prohlídky v objektech ve vlastnictví
města a organizuje preventivní výchovnou činnost. „
Čl. 4
STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI V DOBĚ
ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru
vychází z příslušného nařízení Plzeňského č. 4/2011 – NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje
ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v
době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Tyto podmínky upřesňuji způsob
ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení
na nich stojících nebo stojících na ostatních plochách, před požáry. Dále pak upravuje
okolnosti pro zajištění požární ochrany při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a
při likvidaci klestu popř. potěžebních zbytků v lesích (dále jen klestu) včetně likvidace
zbytkových zemědělských plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.
1)

(2) Vypalování porostů je zakázáno .
(3) Dobou zvýšeného nebezpeční vzniku požáru se rozumí
a) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se
splněním podmínek podle příslušného platného Nařízení Plzeňského kraje.
b) období sklizně pícnin a obilovin,
2)
,

c) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací
hodin po jejich ukončení.

jejich průběh a následujících 8

(4) Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní
opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na
místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena,
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního
právního předpisu nejsou tímto dotčena,
c) zákaz používání vody z umělých požárních nádrží určených pro hašení požárů k
jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.“
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Čl. 5
ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
3)

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár
uvedených v čl. 9 této vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečována jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 6 této vyhlášky.
(3) Na nepřetržitém zabezpečení požární ochrany se též podílí jednotka HZS PK – požární
stanice Horažďovice dislokovaná na požární zbrojnici Horažďovice, Loretská 235.
Čl. 6
KATEGORIE JEDNOTEK SDH, POČETNÍ STAVY A VYBAVENÍ
(1) Město je zřizovatelem 5 jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obce,
z čehož je jedna jednotka kategorie „III“ a čtyři jednotky kategorie „V“. Dislokace,
kategorie, početní stavy a vybavení jednotek požární technikou a věcnými prostředky jsou
uvedeny v příloze č. 1. Tato příloha je nedílnou součástí požárního řádu města.
Čl. 7
PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY JEJICH
TRVALÉ POUŽITELNOSTI
4)

(1) Město stanovuje na svém území zdroje vody pro hašení požárů
požární vody, které umožňují účinný požární zásah.

a další zdroje

(2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánky obcí s vyznačením zdrojů vody
pro hašení požárů a čerpacích stanovištích pro požární techniku, které předává velitelům
JPO SDHO obcí. Souhrnné podklady předkládá HZS kraje.

(3) Za zdroje vody pro účely této vyhlášky jsou na území města považovány vodní toky a
7)

požární nádrže .
a) vodní toky
8)

b) umělé požární nádrže v obcích jež jsou součástí města .
(4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v
takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
5
požárů ).
(5) Kontroly zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť provádí zaměstnanec
Města Horažďovice pověřený požární ochranou spolu s velitelem JPO III SDH
Horažďovice 1 x ročně.
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(6) Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle
10)

příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok .
(7) Kontrolu stavu a údržbu hydrantů určených pro požární účely provádí provozovatel
vodovodu (ČEVAK a.s.) dle schváleného plánu údržby a přehledu zdrojů vody.
(8) Potvrzení o funkčnosti a provozní kontrole hydrantů pro účely stavebního řízení
vystavuje provozovatel vodovodu (ČEVAK a.s.).
(9) Požární řád města Horažďovice se nevztahuje na zdroje vody určené k hašení
6)

požárů, které jsou instalovány v objektech - vnitřní odběrní místa .
(10) Přehled vodních zdrojů je uveden v příloze č. 2. Tato příloha je nedílnou součástí
požárního řádu města.
Čl. 8
STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU A PODMÍNKY PRO
ZAJIŠTĚNÍ JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI
(1) Kontrolu stavu a údržbu hydrantů určených pro požární účely provádí 1x ročně
provozovatel vodovodu, který vydá Městu „Protokol o kontrole provozuschopnosti
zařízení pro zásobování požární vodou“.
(2) Aktuální přehled hydrantů (mapa) je vyhotoven ČEVAK a.s. ve třech výtiscích. Po
jednom výtisku má:
a) ČEVAK a.s.
b) Město Horažďovice – zaměstnanec pověřený požární ochranou
c) jednotka HZS Horažďovice.
(3) Odběrní místo musí být provozováno a zabezpečeno takovým

způsobem,

aby
9
nedošlo k nepředvídané-mu trvalému ani dočasnému ohrožení jeho provozuschopnosti ).

(4) Přehled vodních zdrojů je uveden v příloze č. 3. Tato příloha je nedílnou součástí
požárního řádu města.
Čl. 9
SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR A
ZPŮSOB JEJICH OZNAČENÍ
(1) Město zřizuje ohlašovny požárů.
(2) Každá ohlašovna požáru je označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.
(3) Pro každou ohlašovnu požáru vydá zřizovatel na základě schváleného posouzení
11)

požárního nebezpečí „Řád ohlašovny požárů“

.

(4) Dalšími místy odkud lze hlásit požár jsou veřejné telefonní automaty - označené
symbolem telefonního čísla „150“.
6/18

(5) Požární stanice HZS v Horažďovicích (tel: 950 312 111) není ohlašovnou požáru, ale
12
je místem, kde lze ohlásit požár ).
(6) Seznam ohlašoven požárů a dalších míst je uveden v příloze č. 4 a 5. Tato příloha je
nedílnou součástí požárního řádu města.
Čl. 10
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
(1) Požární poplach vyhlašuje na základě ohlášení požáru HZS PK prostřednictvím
13)

KOPIS
podle Požárně poplachového plánu kraje. Požární poplach je vyhlášen
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón, 10 sekund pauza, 25
sekund tón) a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón
,,HÓ-ŘÍ“, HÓ-ŘÍ“ po dobu jedné minuty a doplnění signálu hlasovou zprávou.
(2) Požární poplach může být vyhlášen i nouzovými prostředky (telefonicky, sirénami
požárních vozidel, speciálním svolávacím zařízením)..
(3) Za vyrozumění a svolání jednotek požární ochrany odpovídá podle Požárně
poplachového plánu HZS PK KOPIS.
(4) Svolání územně příslušných jednotek PO

může na žádost KOPIS provádět
14) 15)
.

„Ohlašovna požáru“ způsobem stanoveným v „Řádu ohlašovny požáru“
Čl. 11

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JPO PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
PLZEŇSKÉHO KRAJE
(1) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru města Horažďovice, podle stupně požárního poplachu, předurčeny vybrané
JPO.
(2) Seznam sil a prostředků JPO je v příloze č. 4. Tato příloha je nedílnou součástí
požárního řádu města.
Čl. 12
OSOBNÍ A VĚCNÁ POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ
(1) Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho
šíření
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu,
velitele jednotky požární ochrany obce
(2) Věcná pomoc
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a) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo
obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje požární vody, spojová zařízení a jiné
věci potřebné ke zdolání požáru.
Čl. 13
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
(1)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární
ochrany ve všech prostorách, které užívají.
(2)
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.
(3) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku,
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na
požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U
vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních
předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat
volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty
a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k
uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární
ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činností,
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých
se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby , technika požární
ochrany , nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně
a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na
úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a
informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto
zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky
nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje, každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo
v prostorách, které vlastní nebo užívají.
i) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na
volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
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územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje1), který může stanovit
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
(4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny
a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí
provozované činnosti,
b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti
provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li
podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení
stanoveny zvláštním právním předpisem,
c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo
výrobcem zařízení,
d) stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob
pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a
technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy1) a
zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s
příslušnou kvalifikací,
e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení
preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
f) Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b)
musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich
stanovení.
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky
a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se
zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje
(6) Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo
vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců
o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních
požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.
(7) Základní povinnosti fyzických osob
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody
a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v
rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné
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f)
g)

h)

i)

prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby,
které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce,
umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při
zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně
poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění
příčiny vzniku požáru,
oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívá,
dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností.

(8) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár.
(9) Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích
přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
Čl. 14
ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/1999 kterou se vydával Požární
řád města Horažďovice včetně dodatku č. 1 k vyhlášce č. 8/1999 .
Čl. 15
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

...................................
Jan Buriánek
místostarosta

..........................................
Mgr. Karel Zrůbek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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1) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a § 32 odst.1 písm.c) zákona č.289/1995 Sb, o lesích
2) § 21 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě
3) §29 odst.1 písm.j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů
4) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a § 6 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně
5) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů
6) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
7) § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon)
8) § 22 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
9) § 16 odst.2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu
10) § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
11) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
12) čl. 7 odst.2 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK
13) čl. 5 odst. 1 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK
14) čl. 7 odst. 6 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK
15) § 13 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

11/18

Příloha číslo 1
Výjezd jednotek PO
PS HZS Horažďovice – 2 minuty od vyhlášení střediskem KOPIS Plzeňského kraje
JPO SDH III – V tj. JPO SDH Horažďovice, Horažďovická Lhota, Boubín, Komušín,
Třebomyslice, Veřechov - 10 minut od vyhlášení střediskem KOPIS Plzeňského
kraje

Jednotky požární ochrany zřizované městem Horažďovice
Dislokace
jednotky

Kategorie
jednotky

Početní
stav
jednotky

Početní
stav
družstva

Snížený
stav
družstva

Horažďovice

III

21

1+5

1+3

Boubín

V

9

1+5

1+3

Horažďovická
Lhota

V

9

1+5

1+3

Komušín

V

9

1+5

1+3

Třebomyslice

V

9

1+5

1+3

Vybavení jednotky

Cisternový aut.Tatra 815 a Tatra 148,
žebřík IFA W 50, požární automobil AVIA,
terénní vůz pro 9 osob ARO. Všichni
členové pracovní stejnokroj a obuv,
vybraní členové zásahové přilby a boty
Přívěsná (přenosná) požární stříkačka
PPS 12 včetně příslušenství. Všichni
členové pracovní stejnokroj a obuv,
vybraní členové zásahový kabát, kalhoty a
boty
Přívěsná (přenosná) požární stříkačka
PPS 12 včetně příslušenství. Všichni
členové pracovní stejnokroj a obuv,
vybraní členové zásahový kabát, kalhoty a
boty
Přívěsná (přenosná) požární stříkačka
PPS 12 včetně příslušenství. Všichni
členové pracovní stejnokroj a obuv,
vybraní členové zásahový kabát, kalhoty a
boty
Požární automobil AVIA, přívěsná
(přenosná) požární stříkačka PPS 12
včetně příslušenství. Všichni členové
pracovní stejnokroj a obuv, vybraní
členové zásahový kabát, kalhoty a boty

Legenda:
Dislokace – umístění, obec kde se jednotka nachází
Kategorie – zařazení jednotky dle rozsahu její územní působnosti
Početní stav jednotky – legislativně stanovený počet členů jednotky ze kterého se vytváří družstvo
určené k zásahu
Početní stav družstva – legislativně stanovený výchozí počet členů družstva určeného k zásahu
Snížený stav družstva – legislativně stanovený nepřekročitelný minimální počet členů v družstvu, aby
bylo družstvo ještě akceschopné. Družstvo s menším počtem členů než připouští snížený stav nesmí
k zásahu.
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Příloha č. 2
Zdroje vody pro hašení požárů
Čerpací stanoviště
Místní část

Horažďovice

Boubín

Babín
Horažďovická
Lhota
Komušín
Svaté Pole

Zdroj
vody1)
řeka
Otava

Zdroj vody2)

Kapacita
Množství
vody /m3/

mlýnský náhon
dle potřeby
u žel.mostu
u TVARU
Vodní nádrž přírodní
(za obcí směr
200
Kejnice)
Vodní nádrž umělá
(před obcí ve směru
800
od HD)
Přírodní nádrž (horní)
600
Umělá nádrž (dolní)
400
Umělá nádrž (nad
300
obcí)
Vodní nádrž umělá
200
(na návsi)

Podmínky použitelnosti
Čerpací
hloubka
/m/

Vstup k
vodě

Příjezd k čerp.
stanovišti

1
0,5
0,5

dobrý
dobrý
dobrý

sjízdný
sjízdný
sjízdný

0,5

dobrý

sjízdný

0,7

dobrý

sjízdný

0,7
0,5

dobrý
dobrý

1,5

dobrý

sjízdný
sjízdný
sjízdný

1

dobrý

sjízdný

Třebomyslice

Rybník (na návsi)

800

1

dobrý

sjízdný

Veřechov

Umělá nádrž (na
návsi)

250

0,5

dobrý

sjízdný
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Příloha č. 3
Další zdroje vody pro hašení požárů
Název obce
Horažďovice

Horažďovická Lhota
Třebomyslice
Veřechov

Název ulice a číslo popisné - či jiné určení v jehož blízkosti se
hydrant nachází
Ševčíkova 31, Trhová 98, Jiřího z Poděbrad 956, křižovatka Mayerova a Loretská,
Loretská 836, Loretská u Penny, Blatenská v objektu kláštera, Blatenská proti hřišti,
Blatenská 770, Blatenská kruhový objezd, křižovatka Blatenská a Bezručova
v zeleném pásu, křižovatka Blatenská a Hornická 769, Zářečská 635,U tržiště 944,
Komenského u křižovatky na Třebomyslice, Komenského 680, Nábřežní u Tvaru,
Okružní u kotelny, křižovatka Žižkova a Bezručova, Karla Němce 987, Rybářská 488,
Strakonická u Atria, Strakonická vjez do Amylexu, Předměstí u zahrady v louce,
Husovo náměstí 145, Husova 136,
10 u požární nádrže, 2, 24, 34, 35
21, 40, 45, 70, 86,
4, 7, 39 u ubytovny

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., kontaktní adresa: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice kontaktní
osoba: p. Zdeněk Stulík tel.: 602 184 267, 376 512 444
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Příloha č. 4
Seznam ohlašoven požárů
Název obce

Adresa nemovitosti Kontaktní osoba

Číslo telefonu

Horažďovice
Boubín
Horažďovická Lhota
Komušín
Třebomyslice
Veřechov

Ševčíkova 496
Boubín 40
Hor. Lhota 34
Komušín 48
Třebomyslice 39
Veřechov 44

974 334 722
376 513 475, 606 486 900
376 514 508, 376 514 537
376 514 431, 376 514 435
376 514 575, 739 938 443
376 512 320

Služebna OO policie ČR
Pavel Hlobík
František Pečánka
Josef Zach
Václav Voska
Emílie Zábranská
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Příloha č. 5
Seznam dalších míst odkud lze hlásit požár
Název obce
Horažďovice

Třebomyslice
Veřechov

Název ulice a číslo popisné či jiné určení - v jehož blízkosti se
telefonní automat nachází
Plzeňská 263 u Alberta, křižovatka Palackého a Pod Vodojemem 877, Strakonická
186 u Hlaváčků, Strakonická 16 u kina, Ševčíkova 496 u policie, Šumavská 794 u
nemocnice, křižovatka Blatenská a Hornická 766, Mírové náměstí 15 u lékárny,
Tyršova 427 u ČD, Nábřežní 305 u žel. mostu, Strakonická 1057 u benzínky.
103
89
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Příloha č. 6
Seznam sil a prostředků JPO
Pro obec/město
Horažďovice
Babín
Boubín
Horažďovická Lhota
Komušín
Svaté Pole
Třebomyslice

První JPO
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice
HZS PS Horažďovice

Druhá JPO
SDH Horažďovice
SDH Horažďovice
SDH Boubín
SDH Horažďovická Lhota
HZS PS Blatná
SDH Horažďovice
SDH Třebomyslice

Třetí JPO
SDH Malý Bor
SDH Malý Bor
SDH Velké Hydčice
SDH Malý Bor
SDH Horažďovice
SDH Velké Hydčice
SDH Malý Bor
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Koncové prvky varování
působností Horažďovice

Příloha č. 7
ve správním obvodu obce s rozšířenou

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice vlastní HZS
Plzeňského kraje KŘ Plzeň 12 ks veřejných elektrických poplachových sirén, které se
nachází u těchto MěÚ a OÚ:
Obec

Číslo

Umístění

Koncový prvek
varování

Ovládání

9032

Hejná

č.p. 70, obecní úřad

rotační siréna

dálkové

9035

Horažďovice

Nám. Míru 1, městský úřad

rotační siréna

dálkové

9079

Horažďovice

Mayerova 1065, věžák

rotační siréna

dálkové

9056

Malý Bor

č.p. 146, obecní úřad

rotační siréna

dálkové

9060

Myslív

č.p. 71, základní škola

rotační siréna

dálkové

9061

Nalžovské Hory

č.p. 104/I, obecní úřad

rotační siréna

dálkové

9093

Nalžovské Hory

hasičská zbrojnice

rotační siréna

dálkové

9016

Pačejov

č.p. 51, základní škola

rotační siréna

dálkové

9022

Slatina

č.p. 62, obecní úřad

rotační siréna

dálkové

9063

Svéradice

č.p. 47, prodejna

rotační siréna

dálkové

9009

Velké Hydčice

č.p. 13, has. zbrojnice

rotační siréna

dálkové

9070

Velký Bor

č.p. 71, obecní úřad

rotační siréna

dálkové

Všechny tyto sirény jsou připojeny do systému selektivního radiového
návěstění a jsou na dálkové ovládání a lze je i místně spustit. Zkoušky těchto
prostředků jsou prováděny 1x měsíčně a to vždy první středu v měsíci, kdy jsou
rozhoukány z operačního střediska HZS Pk Plzeň. Po provedených akustických
zkouškách je nutné, aby zástupci obcí informovali o neprovozuschopnosti sirén
z důvodu včasného zajištění opravy. Při tomto nahlašování je třeba uvést adresu
budovy na, které je siréna umístěna.
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