Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č. 3/2009

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo městyse Krucemburk se na svém zasedání dne 23. 09. 2009 usneslo vydat na
základě § 29 odst.1 písm.o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška městyse Krucemburk upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle
§ 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru městyse je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce
podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany
a) Jednotka HZS kraje Vysočina, kategorie JPO I., se sídlem Hromádky z Jistebnice 753, Chotěboř
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:
a) rada městyse předkládá zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci minimálně 1x
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,
b) konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti kontroly dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně bude součástí dokumentace městyse.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) akce s větším počtem zúčastněných osob, požární bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena preventivní požární hlídkou osoby, která akci pořádá.
b) akce městyse, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena asistencí jednotky
SDH městyse Krucemburk.
2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím se považují provozy se zvýšeným výskytem hořlavých
materiálů (zejména dřevozpracující nebo zemědělské provozy) nebo kde jsou prováděny nebezpečné
činnosti (např. sváření).
3) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) období déletrvajícího sucha, požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena hlídkovou
činností organizací a SDH městyse.
4) Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
o požární ochraně, respektive vychází z tohoto ustanovení.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru městyse je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru městyse je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení
1) Městys zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce - Jednotka SDH městyse Krucemburk,
kategorie JPO III., se sídlem (hasičská zbrojnice) Dr. Drbálka 193, Krucemburk.
2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
1) Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené zdroje:
místní část Krucemburk – rybník „Macurův“ (2,8 ha)
místní část Staré Ransko – „Ranecký rybník“ (5 ha)
místní část Hluboká – 2 rybníky v obci (cca 1 ha)
b) umělé zdroje - hydrantová síť:
Krucemburk: ulice Mikuláše Střely u č.p. 274, č.p. 119, nám. Jana Zrzavého u č.p. 166,
ulice Školní u č.p. 156, ulice Hlubocká u č.p. 262
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, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje hydrantů
a přirozených zdrojů.
3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd
pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Městys zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna
požárů”
a) podatelna MěÚ – v pracovní době 569 698 710
b) v místních částech občané použijí mobilní sítě tísňové volání „112“ nebo „150“
2) Další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo
symbolem telefonního čísla “150” nebo „112“
a) PS HZS kraje Vysočina, Hromádky z Jistebnice 753, Chotěboř 150, 569 624 166

Čl. 8

Způsob vyhlášení požární poplachu
Vyhlášení požárního poplachu se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky,
troubící tón “HO-ŘÍ”, “HO-ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými
signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje místním rozhlasem, megafony nebo pomocí mobilní techniky SDH.

Čl. 9

Síly a prostředky
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje
Vysočina je uveden v příloze č. 1 a 2. Přílohy č. 1 a č.2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Krucemburk, Požární řád obce, ze dne
11. 6. 1999.
Čl. 11

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

František Hoke v.r
místostarosta

Vyvěšeno: 1.10.2009
Sejmuto: 16.10.2009

Mgr. Jiří Havlíček v.r.
starosta

Příloha č.1
obecně závazné vyhlášky městyse Krucemburk č. 3/2009, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE.

SÍLY A PROSTŘEDKY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO
POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE VYSOČINA
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
zásahové jednotky a ohlašovny požárů města.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany.
Městys Krucemburk a místní části – hasební obvod Chotěboř
Stupeň požárního
poplachu I.
Krucemburk
Hluboká
Staré Ransko

1. jednotka PO
Ždírec n. D. (II.)
Ždírec n. D. (II.)
Ždírec n. D. (II.)

2. jednotka PO

3. jednotka PO

4. jednotka PO

Krucemburk (III.)
Krucemburk (III.)
Krucemburk (III.)

PS Chotěboř (I.)
PS Chotěboř (I.)
PS Chotěboř (I.)

Staré Ransko (V.)

Požární technika a věcné prostředky PO ostatních jednotek
zařazených v 1. a ve 2. stupni požárního poplachu

Počet

1. stupeň
Ždírec n.D. – JPO II.
CAS 24 Liaz
DA 12
Krucembur – JPO III.
CAS 25 RTHP
DA 12 A30
Chotěboř - JPO I.
CAS 24 Liaz
CAS 32 T 815
PP 20
DA 12
VA I

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Příloha č.2
obecně závazné vyhlášky městyse Krucemburk č. 3/2009, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE.

Síly a prostředky jednotky požární ochrany zřízené v městyse Krucemburk
Dislokace JPO
Krucemburk
Staré Ransko

Kategorie JPO

Počet členů

Počet členů v pohotovosti

III.
20
V.
10
Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 25 RTHP

1

DA 12 A30

1

PPS 12

1

Elektrocentrála
220 V, 3,5 kW
Motorová pila

1

Dýchací přístroj
Saturn S-5,7

5

1

