Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora
č. 1/2015

POŽÁRNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 31.3.2015 usnesením č.38/15 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 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 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen
„vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města za účelem ochrany
zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město Kutná Hora, které plní v
samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
Zabezpečováním úkolů požární ochrany města je pověřen starosta města.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města Kutná Hora je zajištěna následujícími jednotkami požární ochrany
předurčenými pro zásah v katastrálním území města
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Kutná Hora, kategorie JPO I., se sídlem v Kutné Hoře
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Poličany, kategorie JPO V., se sídlem v Poličanech

c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Malín, kategorie JPO V., se sídlem v Malíně
d) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Neškaredice, kategorie JPO V., se sídlem v Neškaredicích
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární
ochrany ve městě minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k
požární ochraně města, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považuje konání veřejnosti přístupných
kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným
ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu
kraje1 či města2 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob.
2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Městský úřad
v Kutné Hoře a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li
pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární
hlídku3.
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Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Kutná Hora je
zabezpečeno ohlašovnou požáru dle čl. 7 této vyhlášky.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města Kutná Hora je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2
této vyhlášky.

Článek 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení
1)
2)

Město Kutná Hora zřídilo JSDH, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2
vyhlášky.
Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice,
anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1)
2)
3)
4)
5)

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 požáru4.
Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky
příslušných technických norem.
Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu
místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění
přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na
vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.
Jako zdroj požární vody v Kutné Hoře jsou hydrantová síť, říčka Vrchlice, vodní nádrže (omezené
množství vody) uvedené v příloze č. 3 vyhlášky.

Článek 7
Ohlašovna požáru a další místa, odkud lze hlásit požár
Město Kutná Hora má svoji ohlašovnu požárů v pracovní době na Městském úřadě, Havlíčkovo náměstí 552,
Kutná Hora, na čísle telefonu 327 710 111 a nepřetržitě na Městskou policii č. tel. 156 nebo 327 710 130.
Dále je možné požár nahlásit voláním tísňového telefonního čísla 150 nebo 112 bezplatně, z pevné telefonní
linky, veřejného telefonního automatu nebo z mobilního telefonu.
Telefonní čísla záchranných a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody:
Operační středisko HZS
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR
Městská policie
156
Integrovaný záchranný systém 112
Poruchy el. sítě
840 850 860
Poruchy plynu
1239
Poruchy vody
800 505 585

150
155
158
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Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
1) Požární poplach se vyhlašuje elektronickou sirénou „POŽÁRNÍ POPLACH“ (napodobuje hlas trubky
troubící tón „HOŘÍ“, „HOŘÍ“) po dobu jedné minuty.
2) V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje
obecním rozhlasem, postupným voláním pomocí pevných linek a mobilních telefonů nebo dopravním
prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafonem, tlampačem apod.)

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Článek 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2007

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení

Bc. Martin Starý
starosta
Ing. Zuzana Moravčíková
Ing. Josef Viktora
místostarostka
místostarosta
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Přílohy k požárnímu řádu:
Příloha č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Příloha č. 2 Požární technika a věcné prostředky požární techniky
Příloha č. 3 Přehled zdrojů vody
Příloha č. 4 Seznam činností, při kterých je nebezpečí vzniku požáru

Příloha číslo 1 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Kategorie JPO
Evidenční číslo
registrace

JSDHO Malín
JPO V
050

JSDHO Poličany
JPO V

JSDHO Neškaredice
JPO V

051

048

Příloha číslo 2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Název JPO
JSDHO Malín

Kategorie JPO
JPO V

JSDHO Poličany

JPO V

JSDHO Poličany

JPO V

Požární technika a věcné prostředky PO
Požární automobil Avia
Požární automobil Tatra 148 F
Stříkačka PPS 12
Čerpadlo Flgt Ready 8
Požární automobil Robur
Stříkačka PS 8
Motorová pila 440e
Plovoucí čerpadlo PH-800 GCV
Kompresor olejový
Stříkačka PPS 12

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Příloha číslo 3 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody
Seznam výtokových míst hydrantové sítě v ulicích města určených jako zdroje požární vody a
vodních nádrží.
a) hydranty v ulicích města
Cihlářská

Benešova 2x

K Nádrží

Ostašova

U Nadjezdu

Kamenná stezka

Tovární

Puškinská

Na Chmelnici

K Bělidlu

Pod Hájem

Hrnčířská 2x

Pod Kaňkem 2x

K Jakubu

Vrchlického

Na Stříbrníku

Čechova

Čáslavská

Palackého 2x

Zimní stadion

Masarykova

Nádražní

17. listopadu 3x

Štefánkova

Jana Palacha 2x

Sokolská

Havířská stezka

Uhelná

Dolní

Městské sady

Sběrná

Novomlýnská

Jeneweinova

Anenské náměstí

Hloušecká

U Lorce

Prachňanská

Na Provaznici

Barákova

Pod Sukovem

Na Vyhlídce

Jiřího z Poděbrad

Kolárova

Sudoměřická

Sv. Jakub

Na Vítkově

Komenského nám

Česká

Rejskovo nám.

Liliová

Husova

Růžová

28. října

Ku ptáku

Barborská

Pirknerovo nám.

Smíškova

U Alberta

Kudrnova

Ke Trojici

Jaselská

U Lesa

Vojtěšská

Na Výsluní

Purkiňova

Husitská

Domažlická

U Zastávky

b) vodní nádrže (omezené množství vody)
- požární nádrž Poličany

- rybník Haering

- požární nádrž Malín

- rybník Pavlíček

- požární nádrž Neškaredice

- rybník U Lorce
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Příloha číslo 4 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam činností, při kterých je nebezpečí vzniku požáru
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství
Manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty
Manipulace s hořlavými kapalinami
Manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny
Používání balonku štěstí:
a) balonky štěstí lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu k použití,
b) balonky štěstí smí obsluhovat pouze osoby starší 18.ti let. Balonky štěstí je tato osoba
povinná uchovávat mimo dosah dětí, nesmí nechat balonky štěstí dětem na hraní,
c) balonky štěstí lze vypouštět pouze za bezvětří,
d) v blízkosti manipulace s balonky štěstí nesmí být žádné hořlavé předměty,
e) balonky štěstí nesmí být vypouštěny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin,
ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací
stanice apod.
f) vypouštění balonků štěstí nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti
ploch s dozrávajícím obilím, suchách luk, lesů a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné
je vypouštění balonků štěstí při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo
osob pod vlivem alkoholu,
g) balonky štěstí lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od
nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně. Vypouštění balonků štěstí
v obytných zónách je zakázáno,
h) osoba, která vypustí volně balonky štěstí na oblohu se vystavuje riziku založení požáru. Za
toto jednání jí hrozí postih podle zákona o požární ochraně,
i) za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonky štěstí nese vždy
odpovědnost osoba manipulující s balonky štěstí, a to i v případě, pokud bylo s balonky štěstí
manipulováno v souladu s návodem k použití.
Používání zábavné pyrotechniky:
a) zábavnou pyrotechniku lze používat pouze k účelu a způsobem stanoveným dle návodu
k použití,
b) používání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšeného sucha nebo
v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchách luk, lesů a elektrického vedení. Obzvláště
nebezpečné je používání těchto výrobků při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru
dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,
c) za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací nese vždy odpovědnost osoba
manipulující, a to i v případě, pokud bylo s výrobkem manipulováno v souladu s návodem
k použití.
Období sklizně, skladování pícnin a obilovin.
Během kalendářního roku může být vyhlášeno období dlouhodobého sucha. V tomto období se
považuje za bezpečné, když je dodržován přísný zákaz kouření a rozdělávání ohňů, používání
otevřeného ohně a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků
cigaret například v lesních porostech, v suchých travnatých porostech, na plochách
zemědělských kultur, ve skladech pícnin, obilovin, slámy a v místech v přírodním prostředí
využívaných k rekreačním účelům.
Topné období, za něž se zpravidla považuje období od 15.10. do 15.5. následujícího
kalendářního roku, kdy jsou používány spotřebiče paliv určené k vytápění.
________________________________________________________________________
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