Město Hostivice

Obecně závazná vyhláška
č. 6/2009
ze dne 26. října 2009,

kterou se vydává

požární řád města Hostivice
Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějšího předpisu, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
(1)

(2)

Požární řád města Hostivice (dále jen „požární řád“) vydaný touto obecně
závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláškou“) upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany ve městě Hostivice a určuje úkoly osob
pověřených zabezpečením požární ochrany města a vztah města k těmto
osobám v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákonem“) a dalšími právními předpisy.
Povinnosti právnických i fyzických osob při zajišťování požární ochrany stanoví
zákon a další obecně závazné právní předpisy.
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Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
ve městě
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města Hostivice
zodpovídá Městský úřad Hostivice (dále jen „městský úřad“), který plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů
o požární ochraně. Pro splnění povinností vyhrazených zastupitelstvu města
nebo radě města připravuje městský úřad podklady.
Místostarosta zajišťuje tyto činnosti:
a) dohlíží nad požární ochranou ve městě včetně dohledu nad jednotkou sboru
dobrovolných hasičů,
b) schvaluje běžné provozní výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
v mezích schváleného rozpočtu města,
c) předkládá zastupitelstvu města zprávu o stavu požární ochrany, a to vždy na
první zasedání v kalendářním roce a dále po závažných mimořádných
událostech majících vztah k požární ochraně města,
d) předkládá zastupitelstvu města návrhy na úpravu této vyhlášky, pokud
dojde ke změně v zákoně, dalších právních předpisech nebo ve
skutečnostech uvedených v této vyhlášce.
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (čl. 5)
a) odpovídá městu za činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů a za její
připravenost k plnění stanovených úkolů,
b) ve spolupráci s městem zabezpečuje provádění odborné přípravy členů
jednotky sboru dobrovolných hasičů podle zpracovaného plánu odborné
přípravy členů, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu,
c) dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných
věcných prostředků požární ochrany,
d) ve spolupráci s městským úřadem zajišťuje vedení evidence požární
techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje jejich
hospodárné používání,
e) předkládá orgánům města požadavky na zabezpečení materiální a finanční
potřeby jednotky,
f) zajišťuje vedení přehledu o činnosti jednotky na základě dokumentace
o činnosti jednotky a o odborné přípravě členů a připravuje podklady
k sestavení zprávy o stavu požární ochrany,
g) kontroluje dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
Velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů zastupuje jeho zástupce a po dobu
nepřítomnosti velitele plní jeho úkoly.
Za požární ochranu v objektech v majetku města zodpovídá městský úřad,
pokud nejsou tyto objekty zřizovací listinou nebo smlouvou svěřeny či předány
k užívání organizacím zřizovaným městem.

Obecně závazná vyhláška města Hostivice č. 6/2009 – požární řád

2

Čl. 3
Zabezpečení požární ochrany při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, podmínky požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
(1)
(2)
(3)

Pro zajištění požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se nestanoví další
podmínky nad rámec zákona, které by vycházely z místní situace.
Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a podmínky k zabezpečení požární
ochrany v této době upravuje zvláštní předpis.1
Podmínky k zabezpečení požární ochrany akcí, kterých se účastní větší počet
osob, stanoví zvláštní předpis.2

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
(1)
(2)

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromě či jiné mimořádné události je
zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v článku 7, odkud lze hlásit požár.
Ochrana životů, zdraví a majetku před požárem, živelní pohromou nebo jinou
mimořádnou událostí je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
uvedenou v článku 5 této vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany sledu č. 1
Praha a Kladno, ve zvláštních případech Praha – letiště.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, její kategorie, početní stav
a vybavení
(1)

(2)
(3)

1

2

3

Město Hostivice zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“),
která je zařazena zvláštním předpisem3 do kategorie JPO III (jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce s územní působností).
Sídlem JSDH je požární zbrojnice, Cihlářská čp. 191, Hostivice.
JSDH města Hostivice
a) zabezpečuje a realizuje požární ochranu města v souladu s ustanovením
zákona, dalších právních předpisů a této vyhlášky,
b) spolupracuje s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici,
c) účastní se preventivně výchovné činnosti dle zpracovaného plánu,
d) realizuje preventivní opatření a opatření související se soustředěními,
výcviky a cvičeními,
e) provádí záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných
událostech,

Nařízení Středočeského kraje č. 3/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Nařízení Středočeského kraje č. 5/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany
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(4)
(5)
(6)

f) spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, civilní ochrany, útvary
Policie ČR, Městskou policií Hostivice a dalšími orgány podle zvláštních
předpisů.
Početní stav JSDH činí nejméně 12 členů.4
Členství v JSDH vzniká uzavřením Dohody o členství v JSDH mezi uchazečem
o členství starším 18 let a městem Hostivice.
JSDH při své činnosti používá vybavení v majetku města, které jí je svěřeno
podle zřizovací listiny JSDH.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody
pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)

(2)
(3)

(4)

Pro hašení požárů na území města Hostivice jsou určeny tyto zdroje vody:
a) rybníky:
- Břevský rybník s přístupem z hráze
- Litovický rybník s přístupem z hráze u Litovické ulice
- rybník Strnad s přístupem z hráze a z polní cesty u přítoku
- rybník v Jenečku – požární nádrž s přístupem z Družstevní ulice
- rybník ve Skále s přístupem z hráze (ulice Za Mlýnem)
b) vodovodní síť
- hydranty na vodovodních řadech ve městě
V případě potřeby může být využit operativně i další zdroj vody.
Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení
musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Nevykonává-li vlastník
svá práva vůči pozemku nebo komunikaci, převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu, např. správce, nájemce či uživatele.
Provozovatel vodovodu zodpovídá za zajištění dostatečného množství vody ve
vodovodní síti potřebné pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
a jejich označení
(1)
(2)
(3)

4

Ohlašovna požárů je zřízena v sídle městského úřadu, Husovo náměstí 13,
Hostivice. Jako ohlašovna slouží podatelna městského úřadu.
V ohlašovně požáru lze požár ohlásit v pracovní době městského úřadu osobně
nebo na telefonních číslech 220 197 160 a 220 197 136.
Požár je dále možné hlásit na tísňových telefonních číslech 150 nebo 112.

Příloha 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
(1)
(2)

(3)

Vyhlášení požárního poplachu na území města Hostivice se provádí pomocí
pageru a mobilní telefonní sítě systémem KANGO+.
Požární poplach na území města Hostivice je oprávněn vyhlásit starosta,
místostarosta, velitel JSDH nebo Hasičský záchranný sbor, případně
v nepřítomnosti velitele JSDH zástupce velitele.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu dostaví co nejrychleji do
požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené vnitřním předpisem JSDH.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z Požárního
poplachového plánu Středočeského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z Požárního poplachového plánu
Středočeského kraje upravuje zvláštní předpis.5

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
(1)

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Hostivice č. 5/2004, kterou se
vydává požární řád města Hostivice, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 6/2005
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Hostivice č. 6/2005, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 5/2004 ze dne 30. září 2004, kterou se vydává
požární řád města Hostivice.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Jaroslav Kratochvíl
starosta

Ing. Jiří Kučera
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hostivice dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
5

Nařízení Středočeského kraje č. 2/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán
Středočeského kraje
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