Obecně závazná vyhláška města Dobřany
číslo 3/2008

Požární řád města
Zastupitelstvo Města Dobřany schválilo dne 26.11.2008 usn. č. 441 , podle ustanovení § 29 odst.1
písm.o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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:

čl.1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Požární řád MĚSTA DOBŘANY upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
dle §15 odst.1 Nařízení vlády č.172/2001Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č.498/2002 Sb., je platný na celém území města a je závazný pro právnické osoby, podnikající
fyzické osoby a fyzické osoby.
čl.2
VYMEZENÍ ČINNOSTÍ OSOB, POVĚŘENÝCH ZABEZPEČENÍM POŽÁRNÍ OCHRANY VE
MĚSTĚ
(1) Za zajištění úkolů požární ochrany v rozsahu působnosti MĚSTA DOBŘANY, části obce Vodní
Újezd a části obce Šlovice odpovídá MĚSTO DOBŘANY, které plní úkoly požární ochrany vyplývající
z platných předpisů požární ochrany.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 MĚSTO DOBŘANY:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu a zajištěním požární ochrany na území města a částí
obou předmětných obcí minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech
majících vztah k požární ochraně,
b) pověřuje zastupitelstvo pravidelnou kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně v objektech, které má MĚSTO DOBŘANY v přímé správě. Konkrétní určení
osoby a rozsah působnosti jsou stanoveny v dokumentaci požární ochrany města.
c) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
čl.3
PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, V OBJEKTECH NEBO V DOBĚ
ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRU SE ZŘETELEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje
zejména:
a) provozování ohňostrojů a zábavné pyrotechniky,
Ohňostroje, pyrotechnické efekty a jiné činnosti představující zvláštní riziko smí provádět pouze
firma nebo osob fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění. Pořadatel této akce je povinen

zajistit přítomnost požární hlídky během akce a min. 30 minut po ukončení pyrotechnických efektů
a dále dohled po dobu následujících 8 hodin po ukončení akce.
Požární bezpečnost při těchto akcích je zajištěna zřízením požární hlídky nebo asistencí jednotky
sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Konkrétní složení požární hlídky, JSDH včetně počtu osob
bude stanoveno písemně jako příloha k povolení dané akce.
b) pořádání sportovních, kulturních, společenských, obchodních a jiných podobných akcí:
- ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 200 osob a více,
- na veřejném prostranství nebo pod širým nebem za účasti 900 osob a více.
Zajištění požární bezpečnosti je věcí pořadatele akce, který zvolí vhodnou formu dle místních
podmínek a míry nebezpečnosti. Prodejní stánky, pouťové atrakce apod. lze provozovat jen tak, aby
byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k omezení přístupu k požárně bezpečnostním
zařízením a věcným prostředkům požární ochrany.
Požární bezpečnost při těchto akcích je zajištěna zřízením požární hlídky nebo asistencí jednotky
sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Konkrétní složení požární hlídky, JSDH včetně počtu osob
bude stanoveno písemně jako příloha k povolení dané akce.
c) manipulace s otevřeným ohněm v přírodě a pálení hořlavého odpadu.
Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě:
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
- oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let,
- oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
- oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a
dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
- oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
a)
b)
c)
d)

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se považuje:
letní období od 1.července do 31.srpna,
období dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot
období silného větru
období vyhlášené zastupitelstvem MĚSTA DOBŘANY na základě závažného důvodu.
Zajištění požární bezpečnosti v tomto období je stanoveno zákazem rozdělávání ohňů a spalování
látek na volném prostranství s výjimkou tepelné úpravy pokrmů formou grilování, v zahradních
krbech a pod. Dále je stanoven zákaz kouření na místech, kde by odhození nedopalku mohlo
způsobit vznik požáru (suché traviny, v blízkosti pole a pod.). Zákazy kouření a rozdělávání ohně v
lese, v blízkosti stohu a pod. zůstávají v platnosti po celé roční období, tím nejsou dotčena příslušná
ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

Poznámka: uvedená opatření musí být vždy v souladu s příslušným nařízením Plzeňského kraje z roku
2002 a následujících.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje zejména:
a) městská knihovna
b) městský archiv
c) dům s pečovatelskou službou
d) ubytovna ve sportovní hale
e) víceúčelové kulturní zařízení
Pro tyto objekty musí být zpracována samostatná dokumentace PO s konkrétním zabezpečením požární
ochrany. Kopie těchto dokumentací musí být uloženy v dokumentaci PO města.

čl.4
ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
(1) Způsob ohlášení požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události na území MĚSTA
DOBŘANY a v obcích Vodní Újezd a Šlovice je stanoven v článku č.7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami či jinými
mimořádnými událostmi na území MĚSTA DOBŘANY, částí obcí Vodní Újezd a Šlovice je
zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v článku č.5.
čl.5
JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ
(1) MĚSTO DOBŘANY zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů MĚSTA DOBŘANY a části
obce Šlovice.
Kategorie jednotek, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí požárního řádu MĚSTA DOBŘANY.
(2) Zásah k likvidaci požáru, živelní události nebo jiné mimořádné události zabezpečen
prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů MĚSTA DOBŘANY a dalších jednotek v rámci
požárně poplachového plánu.
V I. stupni poplachového plánu jsou určeny pro zásah tyto jednotky požární ochrany:
MĚSTO DOBŘANY:
Název jednotky

Kategorie

HZS PK, PS Přeštice

JPO I

HZS PK, PS Přeštice II

JPO I

HZS PK, PS Plzeň - Slovany

JPO I

JSDH Dobřany

JPO II (v režimu JPO III)

OBEC ŠLOVICE:
Název jednotky

Kategorie

HZS PK, PS Plzeň - Slovany

JPO I

HZS PK, PS Plzeň - střed

JPO I

JSDH Šlovice

JPO V

JSDH Litice

JPO V

(3) Při vyhlášení požárního poplachu se příslušné jednotky požární ochrany co nejrychleji dostaví
pod vedením velitele na určené místo a zahájí zásah.

čl.6
PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ
POUŽITELNOSTI A STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY

(1) MĚSTO DOBŘANY stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svoji kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a) přirozené zdroje:
- řeka Radbuza s čerpacím stanovištěm v blízkosti úpravny vody,
Příjezdová cesta:
Čerpací stanoviště:
Podmínky pro provoz:

Minimální šířka 3 m, musí být zpevněna tak, aby umožnila přístup požárních vozidel.
Musí být celoročně udržována ve vyhovujícím stavu.
Zpevněná plocha pro techniku a přenosnou motorovou stříkačku, na konci musí být
zřízena betonová nebo jiná zarážka, zabraňující sjetí vozidla do vodního zdroje.
Na čerpacích stanovištích a v jejich okolí je zakázáno skladovat materiál, odstavovat
vozidla nebo jinak znemožňovat jejich použití. Je nutné pravidelně čistit a udržovat
místo k odběru požární vody od nánosů, i v době mrazů, za jarního tání a po přívalech
vody; v případě vypouštění zdroje je nutno tuto situaci neprodleně ohlásit na HZS
Plzeňského kraje a místním jednotkám a sborům dobrovolných hasičů. Udržovat a
obnovovat značení zařízení k odběru požární vody.

b) další zdroje:
- podzemní požární hydranty na území MĚSTA DOBŘANY a části obce Šlovice,
- požární nádrž v části obce Šlovice.
(2) MĚSTO DOBŘANY udržuje v souladu s předpisy požární ochrany a příslušným nařízením
Plzeňského kraje, trvalou použitelnost zdrojů požární vody a je povinno neprodleně informovat
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o změně stavu těchto zdrojů v případě, že mají vliv na jejich
použitelnost k hašení požáru.
Kontrola zdrojů požární vody uvedených pod bodem 1) písm.a) a b) bude zajištěna 1x ročně včetně
písemného záznamu pověřenou osobou.
(3) MĚSTO DOBŘANY v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu situační plánek
města a části obce Šlovice s vyznačením zdrojů vody k hašení požárů včetně čerpacích stanovišť a
vyznačení příjezdu k těmto stanovištím, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany
MĚSTA DOBŘANY a části obce Šlovice.
čl.7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
(1) MĚSTO DOBŘANY nemá zřízeny veřejné ohlašovny požárů.
(2) Ohlášení požáru zajišťuje osoba, která požár zjistila:
a) z veřejných telefonních stanic umístěných na území MĚSTA DOBŘANY a v části obce
Šlovice,
b) v ostatních případech z bytové nebo firemní stanice nebo mobilním telefonem.
(3) Telefonní čísla důležitých objektů a institucí:

Hasiči

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
150
Záchranná služba 155
Policie ČR

112
158

Státní požární dozor
HZS kraje, krajské operační středisko v Plzni
Sbor dobrovolných hasičů v Dobřanech
Pohotovost

Elektro
Voda
Plyn

950 330 111
950 330 110
377 972 350
840 850 860
377 413 111
1239

Velitel JSDH Města Dobřany p. Milan Dvořák
Zástupce vel. JSDH Města Dobřany. p. Ing. Martin Toman

mobil 607 533 079
mobil 725 040 505

Velitel JSDH Obce Šlovice p. Michal Balvín
Zástupce vel. JSDH Obce Šlovice p. Michal Trdlička

mobil 723 233 985
mobil 604 260 570

čl.8
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU VE MĚSTĚ
(1) Požární poplach je vyhlašován:
- pro MĚSTO DOBŘANY
a) osobními svolávači členů JSDH MĚSTA DOBŘANY a hlasovými zprávami AMDS na pokyn
operačního střediska HZS kraje,
b) systémem sirén (spouštění zajišťuje operační středisko HZS kraje),
c) při poruše technického zařízení je požární poplach vyhlašován v místě hlasitým voláním „ HOŘÍ“,
- pro obec Šlovice
a) osobními svolávači členů JSDH OBCE ŠLOVICE a hlasovými zprávami AMDS na pokyn
operačního střediska HZS kraje,
b) při poruše technického zařízení je požární poplach vyhlašován v místě hlasitým voláním „ HOŘÍ“,
- pro obec Vodní Újezd
a) hlasitým voláním „ HOŘÍ“,
(2) K vyhlášení poplachu může být použito i výstražné zařízení na zásahovém vozidle jednotek PO.
čl.9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně poplachového plánu je k
dispozici u velitele jednotek PO v Dobřanech a ve Šlovicích.
čl.10
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzován jako přestupek dle zákona č.
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

čl.11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 6/2004 ze dne 29.12.2004 ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 4/2006 ze dne 19.4.2006.
(2) Ustanovení zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů nejsou touto
vyhláškou dotčena.
čl.12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 01.01.2009

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Vyvěšeno dne: 03.12.2008
Sňato: 19.12.2008

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

P Ř Í L O H A č. 1
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města DOBŘANY
__________________________________________________________________________________________
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů
Minimální počet členů
v pohotovosti

___________________________________________________________________________
JSDH Dobřany
JPO II
18
1 velitel
1 zástupce velitele
3 velitelé družstev
9 strojníci
4 hasiči
___________________________________________________________________________
Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
___________________________________________________________________________
CAS 24 Scania
1
CAS 32 T815
1
DA FORD
1
EKO přívěs – člun + čerpadlo se spal. motorem a elektrocentrála
1
Motorová stříkačka PMS 8
2
Plovoucí čerpadlo
2
Kalové čerpadlo
4
Elektrocentrála
2
Hydraulická vyprošťovací souprava NARIMEX
2
Dýchací přístroj SATURN 5
2
SATURN 7
3
PLUTO
5
(včetně příslušenství)
_____________________________________________________________________

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce ŠLOVICE
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

___________________________________________________________________________
JSDH Dobřany
JPO II
8
1 velitel
2 velitelé družstev
3 strojníci
2 hasiči
___________________________________________________________________________
Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
___________________________________________________________________________
AVIA DA 8
1
Motorová stříkačka PMS 12
1
Motorová stříkačka PMS 8
1
Kalové čerpadlo
4
Elektrocentrála
2

