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MESTA SEDLCANY

č.3/2012
\I, 'v,POZARNlRAD

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012
usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písmo o) zákona č. 133/1985 Sb., O požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 1 odst. 2 písmo d) a § 15
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písmo d), § 35 a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
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ČI. 1

Účel

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany na území města
Sedlčany (dále jen města) podle § 15 odst. 1 nař. vl. č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně ve znění nař. vl. č. 498/2002 Sb .. Určuje povinnosti právnických,
podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území města.
Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany města a vztah města k těmto
osobám.

ČI2

Organizace požární ochrany

1) Za požární ochranu města odpovídá městský úřad. Ochrana životů, zdraví, majetku občanů
a životního prostředí před požáry, živelními pohromy a jinými mimořádnými událostmi ve
správním území města je zajištěna jednotkou HZS Středočeského kraje, stanice Sedlčany, se
sídlem Kňovická ul. 330 a jednotkami požární ochrany (JPO) zřízenými městem, jejichž
působnost je stanovena Havarijním plánem Středo českého kraje.

2) K zajištění požární ochrany (PO) dále město:

a) ustanovuje preventistu PO města pro zajištění požární prevence,

b) starosta města jmenuje velitele jednotek PO,

c) projednává přestupky, které jsoují na tomto úseku státní správy svěřeny,

d) projednává stav PO na území města v Radě města jedenkrát ročně a vždy po závažných

požárech.

ČI.3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

Preventista PO města plní zejména tyto úkoly:

a) vede seznam objektů, v nichž město provádí preventivní požární kontroly,
b) zpracovává plán preventivních požárních kontrol,
c) navrhuje městu občany do kontrolních skupin, zejména z členů jednotky SDH a členů

občanských sdružení působících na úseku PO, případně dalších odborníků
jednotlivých profesí,
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d) provádí školení členů kontrolních skupin,
e) provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech,
:f) provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich

funkčnost a označení,
g) vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a předkládá výsledky

Radě města.
h) navrhuje Radě města:

• uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru
nebo ke ztížení záchrany osob a majetku,

• vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,
• předkládá Radě města návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

ČI. 4

Podmínky požární bezpečnosti

1) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:

a) Domov Sedlčany- U Kulturního domu 746,

a) Kulturní dům Josefa Suka - Havlíčkova 514,

c) 1. Základní škola - Primáře Kareše 68,

d) 2. Základní škola - Příkrá 67,

e) Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany - Nádražní 90,

:f) Nemocnice MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o. - Tyršova 161,

g) Zimní stadion - Zberazská 152.

2) Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány
zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem. č. 13311985
Sb., o požární ochraně, vyhláškou č.2111996 Sb., provedení zákona o požární ochraně,
zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dalšími předpisy majícími vztah k PO v platném
znění.

3) Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 21/1996 Sb., provedení
zákona o požární ochraně.

I
4) Porušení výše uvedených předpisů, pokud je naplněna skutková podstata přestupku dle §
78 zák. Č. 13311985 Sb., o požární ochraně, lze postihnou pokutou až do výše 25 000,- Kč.
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ČI. 5

Jednotky požární ochrany

1) Město zřizuje tyto jednotky požární ochrany (JPO) sborů dobrovolných hasičů (SDH):

a) JPO Sedlčany v kategorii JPO III,

b) JPO Libíň v kategorii JPO V,

c) JPO Oříkov v kategorii JPO V,

d) JPO Sestrouň v kategorii JPO V,

e) JPO Solopysky v kategorii JPO V,

f) JPO Třebnice v kategorii JPO V.

2) Město zajišťuje:

a) prostředky nezbytné pro provoz jednotek SDH,

b) zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární zbrojnice,

požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.),

c) potřebné zásoby pohonných hmot,

d) členovi jednotky SDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

e) vhodné prostory pro odbornou přípravu členů jednotek SDH,

f) účast velitelů a strojníků na odborné přípravě pořádané hasičským záchranným sborem,

g) funkčnost svolávacího zařízení pro případ vyhlášení požárního poplachu.

ČI. 6

Zdroje požární vody, hasební látky

1) Město:

a) zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě její
údržbu tak, aby byla vždy použitelná,
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b) určuje jako zdroje požární vody:

• hydranty vodovodní sítě v územním obvodu města provozované společnosti 1. SčV,
a.s. provoz Příbram (příloha č. 1)

• vodárna "Na Potůčku" provozovaná společností Sedlčanské technické služby, s.r.o.
• vodní plochy na území města (příloha č. 2)

c) předává jednotce PO plán města s vyznačením vodních zdrojů,

d) dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly
k dispozici vhodné hasební prostředky,

2) Vlastník:

a) zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu se zákonem o PO umožnit použití požární
techniky a čerpání vody pro hašení požáru, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích
stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje,

b) na příjezdových komunikacích ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku,

c) převede tuto povinnost prokazatelně na další osobu (správce, uživatele nebo nájemce),
nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

ČI. 7

Ohlašovna požáru

1) Město zřizuje ohlašovnu požáru na adrese:

nám. T.G. Masaryka 34, služebna Městské policie, 264 01 Sedlčany

tel. 318 822 203, tísňové volání linka 156, 112

mobil: 603213355

2) Ohlašovna požárů musí být trvale označena tabulkou "Ohlašovna požárů" a vybavena

řádem ohlašovny požárů.

ČI. 8

Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany města

1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je
zabezpečeno:

a) tísňovou linkou na HZS 150 nebo 112,



b) ohlašovnou požáru (ČI. 7)

2) Trvalé zabezpečení požární ochrany je zajištěno:

a) akceschopností jednotky HZS Středo českého kraje, stanice Sedlčany,

b) jednotkami PO uvedenými v ČI. 5

ČI. 9

Výpis z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

Seznam sil a prostředků JPO podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského
kraje je uveden v příloze č. 3.

ČI. 10

Závěrečná a zrušovacÍ ustanovení

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 29/98 ze
dne 15.7.1998.

ČI. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

f!t;~f
Ing. Miroslav H6lzel Ing. Jiří Burian

místo starosta starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2 9 -02~ 2012
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