Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
Požární řád
Město Vlašim vydává podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
K zajištění požární ochrany Město Vlašim zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen
„SDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních
pohromách.

Článek 2
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
a) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech právnických a podnikajících fyzických osob
v územním obvodu města jsou stanoveny zvláště zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a dále vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů.
b) Povinnosti občanů jsou dány zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Podrobnosti jsou stanoveny vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
Trvalá pohotovost je zajištěna způsobem stanoveným v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 4
Jednotka SDH Města Vlašimi, její početní stav a vybavení
Město Vlašim v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku SDH Města
Vlašimi s 3 družstvy. Město zajišťuje dle § 29 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,
ve znění zákona č. 67/2001 Sb., její akceschopnost, odbornou přípravu, materiální a finanční
potřeby a další péči o členy jednotky. Přehled jednotky a družstev je uveden v příloze č. 2 této
vyhlášky.
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Článek 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalého zajištění
Město Vlašim stanovilo zdroje vody pro hašení požárů uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky.

Článek 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár
Město zřizuje ohlašovny požárů uvedené v příloze č. 4. Tyto ohlašovny jsou trvale označeny
tabulkou „Ohlašovna požárů“:

Článek 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě 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),
b) při poruše zařízení se provede vyhlášení požárního poplachu ruční sirénou.

Článek 8
Seznam sil a prostředků JPO z požárního poplachového plánu kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v požárním poplachovém plánu
Středočeského kraje.

Článek 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3 ze dne 01.01.2006.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.09.2008.
3. Součástí této vyhlášky jsou přílohy č. 1–4.

Mgr. Luděk Jeništa, v. r.
starosta
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Karel Kroupa, v. r.
místostarosta

