Město Krásné Údolí
Obecně závazná vyhláška města Krásné Údolí
č. 1 / 2017'

povzárnířádměsta
Zastupitelstvo města Krásné Udolí se na svém zasedání dne 26.4.2017 usnesením č.03/17
bod 3a) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požámí ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PO"), 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

Požámí řád města Krásné Údolí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požámí ochrany
ve městě dle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požámí ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana Životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požámí ochrany, uvedenými
v příloze č. 1 tohoto požámího řádu.

(2) Za zabezpečení požámí ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Krásné Údolí,
které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požámí
ochraně.
(3) K zabezpečení úkolů odstavce 2) město Krásné Údolí pověřuje zastupitelstvo projednáváním
stavu požámí ochrany v obci minimálně lx za rok a vždy po závažných mimořádných
událostech majících vztah k požámí ochraně města.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti požární
ochrany jsou dány zněním zákona o požámí ochraně. Zajišt'ují, aby ve všech činnostech byly
respektovány a dodržovány zásady požámí ochrany stanovené zákonem o PO a vyhláškou o

požámí prevenci a dalšími předpisy majícími vztah k požámí ochraně. Jde o souhm
preventivních opatření, jejichž cílem je snížení požámího nebezpečí, zamezení vzniku a
rozšíření požáru.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období
sucha. Požámí bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a kouření
ve volné přírodě.
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(3) Podmínky zabezpečení požámí ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj
svým nařízením.
(4) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry Žádné další podmínky požámí bezpečnosti při
čimostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povimy, se zřetelem na rozsah této čimosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povimy předem oznámit na Krajské operační a informační
středisko Karlovarského kraje, které může stanovit další podmínky pro tuto čimost, popřípadě
může takovou čimost zakázat. Oznámení lze provádět telefonicky na tel. č. 950 380110 nebo

pomocí fomuláře na webových stránkách HZS KVK http://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskehokraje.aspx.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, Živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požámí ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 požámího řádu.

Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města uvedené v příloze č. 2. Kategorie,
početní .stav a vybavení požámí technikou jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí
požámího řádu města.

(2,Ž:::jony:ejidásontáyúds:|ípnř:bownhal;iš::1ifs::ás=ihoovepnoépt::|Pt:|ecmojendei#l.ejidostaví-dopožámí
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro h]ášení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení
dalších zdrojů vody pro hlášení požárů a podmínky pro zajištění jejich trva]é použitelnosti
(1) Zdroje vody pro hašení požárů stanovuje kraj svým nařízením.

(2) Město má následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požámí vody, které svou

kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účimý požámí zásah
a) přirozené

:=::í:88:í:í8:Í:iegr°ókd°oT::o°vbís:{T6:;5K7ffl#VaryQtism2),
b) umělé
- podzemní hydrant u odbočky na Hollandii vlevo v trávě u dílny (v ohrádce).
(3) Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.
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(4) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišt' pro požámí techniku a vhodného směru
příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požámí ochrany uvedené v článku 5 a
jednotce HZS Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary.

Článek 7
Seznam oh]ašoven požárů a dalších míst odkud lze h]ásit požár a způsob jejich označení
Město Krásné Údolí zřídilo následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny
tabulkou „Ohlašovna požárů"

Městský úřad, Krásné Udolí 77

Tel.: 730182 849, 724180 369

Článek s
Způsob vyhlášení požárního poplachu

y)yhs]íágšneá]íeL°:,á#Ž°ÁP#Cph8pV:Amcěfitš,S:tE:#d#id;;ovánpřemšovmýmtónemsirénypodobu
jedné minuty (25 sec. tón -10 sec. pauza -25 sec. tón) nebo
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požámího poplachu se požámí poplach ve
městě vyhlašuj e místním rozhlasem.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany podle výpisu z požámího poplachového
plánu Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 1 požámího řádu.

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Krásné Údolí č. 4/2012 s účinností
ode dne 1.1.2013 Požámí řád města.

Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2017

._.--__----_-...-

Horst
místostarosta města

vyvěvseno.. 1Ť . q . 1o 4 Ť
Sejmuto:
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Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárnmo poplachového plánu
Karlovarského kraje
1) Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny

požárů města.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné`údálosti jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požámí ochrany:

Stupeň
požárníhopoplachu

1. stupeň

1.

JPO
HZSToužim
HZSKarlovyVary

11. stupeň

2.

3.

4.

5.

6.

JPO

JPO

JPO

JPO

JPO

JSDH
Stanovice

JSDH
Mnichov

JSDHKrásnéÚdolí

JSDH

Toužim

JSDHÚtvina

JSDH
Teplá
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JSDHBečovnadTeplou

JSDHHomíSlavkov

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet č]enů

Minimá]ní počet
členů v pohotovosti

Krásné Údolí

V.

6

0

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

DA 12 Avia

1

Motorová stříkačka PS 12

1
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