
Město Hodkovice nad Mohelkou
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2010

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou odsouhlasilo usnesením Č. 21/10 ze dne
17. března 2010 vydat podle § 84 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
požární řád a řád ohlašovny požáru zpracovaný podle § 15 respektive § 13 nařízení vlády Č.

498/2002 Sb.,
v , , v ,POZARNlRAD

ČL.l
Účel předpisu

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
ČL.2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Zabezpečování požární ochrany (dále jen "PO") v obci je pověřena jednotka sboru
dobrovolných hasičů, nebo požární hlídka (§ 69 odst. 1 písmo b) zákona o PO, která má
vymezeny tyto činnosti:

1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO, nebo při soustředění a
nasazování sil a prostředků.

2. provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému

záchrannému sboru kraje,
4. plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel

Dále je zabezpečováním PO v obci pověřena preventivní požární hlídka, která se zřizuje
při akcích, kterých se účastní větší počet osob, a která má vymezeny tyto činnosti:
1. dohlížet na dodržování předpisů o PO
2. v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob
3. přivolat jednotku PO
4. zúčastnit se likvidace požáru

ČL.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
a) Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru:
Např.: - pálení klestí na veřejných prostranstvích

vypalování porostů
ohňostroje při společenských akcích
organizování akcí na veřejných prostranstvích, kterých se účastní větší počet
osob a s tím souvisejících činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
(např. plnění balonků na poutích, používání plynových grilů, apod.)

b) Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární
bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

kulturní dům
městská knihovna
dům s pečovatelskou službou
budova městského úřadu (budova zvláštního významu)

c) Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární
bezpečnosti v době se zvýšeným nebezpečím požáru:

období sucha



ČL.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo požární hlídka zajišťuje po dobu 24 hodin
stálou pohotovost svých členů tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky k zásahu do 10 minut po
vyhlášení poplachu. Výjezdový čas je ovlivněn kategorií JSDH obce a zařazením JPQ do
příslušného stupně požárního poplachového plánu.

ČL.5
Kategorie jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení

JSDH obce je zařazena do kategorie: JPO II - stupeň.
Početní stav JPQ: 103
Vybavení JPO: technika, dýchací přístroje, RDST, atd.

ČL. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použitelnosti

období žní
- topné období

Hydrantová síť: - v celé obci
Přirozené toky: - řeka Mohelka, Pivovarský rybník
Víceúčelový zdroj: - koupaliště
Umělé zdroje: - požární nádrže
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení,

Důležitá telefonní čísla
A - Tísňová telefonní čísla

SOS
HASIČI
ZÁCHRANNÁSLUŽBA
POLICIE

v ,

MESTSKA POLICIE
B - Telefonní čísla pro služební styk

v, v
OPERACNI STREDISKO HZSLK 950471011
POLICIE HODKOVICE N. MOH. 485 145 170

v

STAROSTA MESTA 485 145354, 724 180979
, v

MISTOSTAROSTA MESTA 485 145353, 724 180084
ELEKTRICKÁ ENERGIE 840 850 860
VODA 840 111111
PLYN 1239

112
150
155
158
156

ČL.7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení,

přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou" Ohlašovna požárů" a další místa
pro hlášení požárů tabulkou" Zde hlaste požár" nebo symbolem čísla 150



Ohlašovna: Budova městského úřadu
Velitel JSDH
Vojtěch Rydval
VTS Hodkovice
Zdeněk Lank 485 145 675
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou
Irena Roubíčková 485 145 010
Záskalí

485 145353,485 145 354
485 145238, 724 179917
485 145 150

OHLAŠOVNA POŽÁRU - HODKOVICE NAD MOHELKOU
'V , v V ,

RAD OHLASOVNY POZARU
1. Úvodní ustanovení:

Tento řád ohlašovny požáru stanoví povinnosti obsluhy v místní ohlašovně pozaru.
Účelem je rychlé a bezchybné převzetí hlášení o vzniklém požáru, nehodě, popř. jiné
události, při které jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířectva, nebo při které dochází ke
škodám na maj etku.

2. Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci:
Ohlašovna požárů má za povinnost převzít hlášení (jak ústní tak i telefonickou formou) o
vzniklé události v co nejkratší době. V případě ohlášení událostí telefonicky je třeba
převzít zprávu a zjistit:
a) kdo volá
b) místo události
c) číslo telefonu odkud je ohlášení podáváno
d) učinit zpětný dotaz a tím si ověřit pravdivost informace o nahlášené události.

3. Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na
místo události:
Po přijetí zprávy o události ohlašovna požáru neprodleně zajistí včasné vyhlášení
požárního poplachu místně příslušné jednotce požární ochrany prostřednictvím:
- sirény, telefonicky, ústně, RDST, atd. a vysílání této jednotky PO na místo události .

.. 4. Oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko:
Po vyhlášení požárního poplachu místní JPO ohlašovna požáru neprodleně zajistí
oznámení událostí na územně příslušné operační a informační středisko HZS.

5. Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro
případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostního zařízení:
Zkouška požárně bezpečnostního zařízení se koná každou první středu v měsíci v délce
140 sec nepřerušovaně.
Požární poplach se vyhlašuje dlouhým přerušovaným tónem 25 sec - 10 sec - 25 sec

ČL. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

/é~
Petr Hanus
místo staro sta

Antonín Samek
starosta města

Vyvěšeno: 23. března 2010
Sejmuto: 8. dubna 2010


