MĚSTO

LITOMĚŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 6/2013
Požární řád města Litoměřice
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14.3. 2013 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s ustanoveními § 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
1) Požární řád města Litoměřice (dále jen „město“) upravuje dle § 15 odst. 1 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města.
2) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené
právními předpisy o požární ochraně a dále právními předpisy vydanými k zabezpečení
požární ochrany orgány kraje a obce.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany
uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky.
2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 město pověřuje kontrolou dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - velitele JSDH
Litoměřice, který zajišťuje její trvalou akceschopnost.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
stanoví kraj svým nařízením.1)
2) Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje činnosti, si prostřednictvím osob
s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie
1)

nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ze dne 12. 11. 2003

požárního nebezpečí2) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona
o požární ochraně.
3) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je nepřetržitě zabezpečena jednotkami požární
ochrany, uvedenými v čl. 2 odst. 1, čl. 5 a v příloze č. 4 této vyhlášky.
2) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události je na území města
zajištěno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 vyhlášky.
Článek 5
Kategorie JSDH, její početní stav a vybavení
Město zřizuje JSDH Litoměřice a zabezpečuje další úkoly spojené s její činností dané
právním předpisem3).
2)
Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost v systému plošného
pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního
právního předpisu4). Kategorie JSDH Litoměřice, její početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
3)
Členové JSDH Litoměřice se při vyhlášení požárního poplachu neprodleně dostaví
do Požární stanice JSDH Litoměřice (Stránského 34, Litoměřice) nebo na jiné místo
stanovené velitelem JSDH Litoměřice.

1)

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1) Město nezabezpečuje žádné zdroje vody pro hašení požárů, které by svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnily účinný požární zásah.
2) Město stanoví další zdroje vody pro hašení požárů, jejichž seznam obsahující odběrná
místa je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Konkrétně se jedná o tyto zdroje vody pro
hašení požárů:
a)
přirozené: řeka Labe – tento zdroj se využívá prioritně,
b)
umělé: požární nádrž Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen
„HZS ÚK“), územního odboru Litoměřice,
c)
víceúčelové: hydrantová síť na území města.

2)

§ 4 zákona o požární ochraně
§ 29 odst. 1 zákona o požární ochraně
4)
příloha zákona o požární ochraně
3)

3) K zajištění trvalé použitelnosti dalších zdrojů vody pro hašení požárů uvedených v odst. 2
stanoví město jejich vlastníkům tyto povinnosti:
a) oznámit městu ve lhůtě nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací
na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody
k hašení požárů,
b) oznámit neprodleně městu vznik mimořádné události na vodním zdroji, které by
znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů,
c) zajišťovat průběžně opravy a provozuschopnost hydrantů včetně kontrol jejich
funkčnosti.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen5), v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje.
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.
Čl. 7
Ohlašovna požárů a další místa odkud lze hlásit požár a jejich označení
1) Město zřizuje ohlašovnu požárů6), která je označena tabulkou "Ohlašovna požárů":
Městská policie, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice, s nepřetržitým provozem, tel.
156.
2) Město nezřizuje žádná další místa odkud lze hlásit požár.
3) Další místa odkud lze hlásit požár zřízena nejsou, požár lze ohlásit z jakékoliv pevné
telefonní linky nebo mobilního telefonu.
4) Požár, případně jiná mimořádná událost se ohlašuje na linky tísňového volání:
Integrovaný záchranný systém

112

Hasičský záchranný sbor

150

nebo na operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí n/L.,
tel. 950 431 010.
5) Další důležitá telefonní čísla:

5)
6)

Policie

158

Záchranná služba

155

Městská policie

156

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
§ 29 odst. 1 písm. j) zákona o požární ochraně.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
1) Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH Litoměřice z krajského
operačního a informačního střediska HZS ÚK je využíván systém AMDS
(automatické telefonní volání) bez použití sirény.
2) Na území města jsou 4 sirény, které lze využít k varování obyvatel před hrozícím
nebezpečím nebo svolání JSDH Litoměřice. Sirény jsou v majetku HZS ÚK a
koncový prvek se ovládá dálkovým způsobem z krajského operačního a informačního
střediska HZS ÚK. Přehled o sirénách a význam jednotlivých signálů je uveden
v příloze č. 3 této vyhlášky.
3) Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH je prioritně využíván systém
uvedený v odst. 1.
4) V případě nefunkčnosti technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu
uvedeného v odst. 1 nebo 2 se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými
prostředky Městské policie Litoměřice (z ozvučených vozidel, ampliony, megafony
apod.).
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z Požárního poplachového plánu kraje Ústeckého kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu
Ústeckého kraje7) je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2004, Požární řád města Litoměřice, ze dne
22. dubna 2004.

7)

nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7.
2011

Čl. 11
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................................
Mgr. Karel KREJZA
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

….. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:

….. 2013

...................................................
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
starosta

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice

Kategorie JSDH
název
JSDH Litoměřice

kategorie
JPO III

Početní stav JSDH
funkce

počet

Velitel JSDH – strojník

1

Velitel družstva

1

Strojník

6

Hasič

11
celkem

19

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany JSDH

druh techniky

počet

CAS 15 MAN 4x4

1

Avia DA-12

1

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů
vodní zdroj

místo

ŘEKA LABE

Lodní náměstí

POŽÁRNÍ NÁDRŽ

Českolipská 1997/11
A. Muchy
(před č. p. 425/11)
Čechova
(u hřiště, u č. p. 1576/1)
Dalimilova
(křižovatka s ulicí Wolkerova)
Husova
(u odbočky do ulice Navrátilova)
Marie Pomocné
(za marketem, směr Křešice)

HYDRANTOVÁ SÍŤ
Mírové náměstí
(před č. p. 155/2, u odbočky do ulice 5. května)
Nádražní
(před č. p. 535/16)
Stránského
(před č. p. 442/34, naproti požární stanici JSDH)
Teplická
(před č. p. 1675/5)
U stadionu
(přechod u ZŠ mezi odbočkami do ulice Jungmannova a
Krátká)

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice

Přehled o sirénách na území města
ulice

číslo sirény

Pekařská 114/2

160 05

Želetická 2187/11

160 06

Revoluční 1833/4

160 07

Na Valech 525/12

160 08

Význam jednotlivých signálů:

Sirény se zkouší každou 1. středu v kalendářním měsíci ve 12 hodin, zkouška slouží k ověření
funkčnosti dálkového ovládání sirén pomocí radiového signálu.

Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje
Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje – okres Litoměřice
POŽÁRNÍ
POPLACHOVÝ PLÁN

Litoměřice
Litoměřice-Město, Pokratice, Předměstí, Za nemocnicí

Pro město – obec:

Stupeň

Jednotka
HZS Litoměřice

I.

HZS Lovosice
JSDH Litoměřice
JSDH Terezín
JSDH Bohušovice n. O.
JSDH Liběšice

II.

HZS Úštěk
JSDH Brozany n. O.
JSDH Třebenice
JSDH Chotiměř

