Město Varnsdorf
Obecně závazná vyhláška č. 13/2005
Požární řád města Varnsdorf

Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXXII. zasedání dne 20. 10. 2005 usnesením
č. 41/2005/5 rozhodlo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1. písm. o) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO"), a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1 Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany (dále jen "PO")
ve městě dle ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..

2 Zajištění PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je upraveno Přílohou
č. 1 této vyhlášky.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1

Odpovědnost za zajištění PO ve svém územním obvodu má město Varnsdorf, které:
a) zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů a preventistu PO,

b) projednává jedenkrát ročně stav PO na území města v zastupitelstvu města,
c) zabezpečuje:
- akceschopnost jednotky SDH,
- odbornou přípravu členů jednotky SDH,
- materiální a finanční potřeby jednotky SDH,
- náhrady ušlého výdělku členům jednotky SDH za dobu účasti na zásahu nebo při
nařízeném cvičení či odborné přípravě,
- preventivní zdravotní prohlídky a pojištění členů SDH,
- zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
- účast velitelů a strojníků SDH na odborné přípravě pořádané nadřízenými
složkami PO.

2

Úkolem preventisty je zejména
a)

vytváření dokumentace PO pro všechny objekty v majetku města Varnsdorf,

b) školící činnost, především pro zaměstnance města Varnsdorf a jím zřizovaných
organizací,

c)

kontrolní činnost v objektech v majetku města Varnsdorf nebo užívaných městem
nebo jím zřizovanými organizacemi,

d) další činnost směřující k předcházení požárům, především preventivně výchovná
činnost mezi občany a mládeží a publikační činost v oblasti PO.

3

Jednotka SDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu
v územním obvodu města Varnsdorf a v případě potřeby i mimo něj. Do Požárního
poplachového plánu Ústeckého kraje je jednotka SDH zařazena jako jednotka JPO III.

4

Sídlem Jednotky SDH je městská požární zbrojnice na adrese Husova 552, Varnsdorf,
tel. 412 372 221.

Článek 3
Zdroje požární vody ve městě Varnsdorf

1

Město Varnsdorf zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost
a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti.

2

Jako zdroje požární jsou určeny:
a)

hydrantová síť užitkové vody teplárny Velveta a. s., Palackého ul., Varnsdorf,

b) nadzemní hydrant SČVaK, Mariánská ul., Varnsdorf (u č. 3003),
c)

řeka Mandava – určená odběrná místa,

d) Rekreační rybník ve Varnsdorfu a ostatní rybníky na území města (Billa, Kočka,
Valcha, u Gerhusky, Jáma),
e)

požární nádrž na Studánce,

f)

bazény kolaudované jako požární nádrže (TOS, Elite, Velveta)

3

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržováním trvalé použitelnosti čerpacích stanovišť pro požární techniku
a trvalou použitelnost zdroje

4

Provádění prací na zdroji požární vody, případně jiné situace, které by omezily nebo
znemožnily použití zdroje pro hasební účely, je vlastník povinen předem projednat
s preventistou PO. Ten určí náhradní podmínky pro zabezpečení požární ochrany ve
městě.

5

Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 4

Ohlašování požárů a způsoby vyhlašování požárního nebo jiného poplachu

1

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města Varnsdorfu je zajištěna:
a)

jednotkou HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Varnsdorf, JPO I,

b) jednotkou SDH Varnsdorf, JPO III.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorfu je uveden v příloze č. 1
Zřizovací listiny JSDH Varnsdorf.

2

V katastru města je možno ohlásit požár (nebo jinou mimořádnou událost) těmito způsoby
a) voláním tísňového telefonního čísla 150 nebo 112 bezplatně z pevné telefonní linky
nebo veřejného telefonního automatu (operační středisko Děčín),
b) voláním tísňového telefonního čísla 150 nebo 112 bezplatně z mobilního telefonu
(operační středisko Ústí nad Labem nebo Děčín),

3

V mimořádných situacích je možno použít k ohlášení požáru (nebo jiné mimořádné
události) náhradní spojení
a) mobilní telefon na operační středisko v Děčíně – 604 200 013,
b) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, centrální stanice
Děčín, tel. 412 709 411,
c) mobilní telefon velitele jednotky SDH Varnsdorf – 602 104 570.

4

Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH se provádí:
a) sirénami zapojenými do systému CAS 100 – vyhlášením signálu "požární poplach" –
přerušovaný tón sirény, celková doba trvání je 60 vteřin a to 25 vteřin tón, 10 vteřin
prodlení, 25 vteřin tón. Sirény jsou umístěny na budovách – Městské divadlo,
Biskupské gymnázium a hasičská zbrojnice Husova 552.
b) místním rozhlasem zapojeným do systému CAS 100 – vyhlášením signálu "požární
poplach" – napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“ po dobu 60
vteřin (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály – je doplněn mluvenou
informací). Místní rozhlas je většinou umístěn na sloupech veřejného osvětlení ve
Varnsdorfu a v osadě Studánka, k dispozici jsou i bytové přijímače. Zkoušení sirén a
městského rozhlasu se provádí pravidelně vždy první středu v měsíci v době mezi
12,00 a 12,15 hod., nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin; mimořádné zkoušky
jsou předem oznámeny v hromadných sdělovacích prostředcích).
c) systémem VISO 2002 pomocí SMS zpráv rozesílaných pomocí GSM brány

d) svolávacím systémem pomocí mobilních telefonů a SMS zpráv
e) náhradním způsobem

5

-

houkáním náhradních sirén, zejména na objektech firem ReTOS a. s., TOS
Varnsdorf a. s., Velveta a. s., Elite a. s.,

-

postupným svoláváním příslušníků pomocí pevných linek a mobilních telefonů,

-

v případě dlouhodobého výpadku el. proudu zvoněním na kostelní zvony apod.

Vyhlášení jednotného varovného signálu "Všeobecná výstraha" (mimořádná událost
ohrožující životy nebo zdraví občanů a majetek nebo živostní prostředí, zejména záplavy
a povodně, vichřice, zemětřesení, havárie v chemických provozech, dopravní nehody
s únikem nebezpečných látek, radiační a ropné havárie) se vyhlašuje kolísavým tónem
sirény po dobu 140 vteřin. Podrobnější informace získají občané ze sdělovacích
prostředků, webových stránek města a městského rozhlasu.
Článek 5
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2005 Požární řád města
Varnsdorf.

Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Josef Poláček

Mgr. Zdeňka Vajsová

starosta města

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 13/2005 Požární řád města Varnsdorf

Podmínky pro konání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob

1

Všechny akce, při kterých bude shromážděno více jak 100 občanů, musí být zabezpečeny
preventivní požární hlídkou, která je zřizována provozovatelem akce.

2

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě
vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO
a zúčastnit se likvidace požáru.

3

Osoba zajišťující preventivní požární hlídku musí před zahájením činnosti absolvovat
odbornou přípravu podle § 24 Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

4

Odbornou přípravu podle odst. 3 smí provádět pouze osoba odborně způsobilá nebo
technik PO podle § 11 zákona o PO.

5

Pořadatel akce je povinen nejpozději 14 dní předem oznámit konání akce preventistovi
PO města Varnsdorf a informovat ho o způsobu zabezpečení PO; v odůvodněných
případech lze tuto lhůtu zkrátit.

Příloha č. 2

k obecně závazné vyhlášce č. 13/2005 Požární řád města Varnsdorf

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města
určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky PO:

Stupeň

první

druhá

požárního
poplachu

jednotka

jednotka

PO

PO

I.

HZS PS
Varnsdorf

JSDH
Varnsdorf

JSDH

JSDH

D.Podluží

H.Podluží

JSDH

JSDH

JSDH

Rumburk

Krásná Lípa

JSDH

JSDH

Č.Kamenice

Mikulášovice

dle dispozic

OPIS

II.

III.

IV.
(zvláštní)

třetí
jednotka
PO

čtvrtá
jednotka
PO

pátá
jednotka
PO

šestá
jednotka
PO

x

x

JSDH

HZS PS

HZS PS

Chřibská

Jiříkov

Šluknov

Č.Kamenice

JSDH
Šluknov

JSDH

JSDH

V.Šenov

Vilémov

x

