
Město Hartmanice 

Obecně závazná vyhláška města Hartmanice č. 1/2014 

Zastupitelstvo města Hartmanice se na svém zasedání dne 13.3.2014 usnesením č. 1/18/14/3 usneslo vydat 
na základě $ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s $ 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA HARTMANICE 

„  Článek1 
Uvodní ustanovení 

Požární řád města Hartmanice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle S 15 
odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 
č. 498/2002 Sb. 

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

1.. Ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými 

událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce 
podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany dle stupně nebezpečí viz. příloha č. 2. 

2. Zastupitelstvo města projedná 1x ročně informaci o stavu požární ochrany ve městě. Dále projedná 
roční plán preventivně výchovné činnosti ve městě a jeho vyhodnocení. 

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 požáru, se dle místních podmínek považuje: 

a) Pálení větví a klestu v lesích. 

b) Pořádání kulturních akcí, jichž se zůčastní více jak 100 osob, požární bezpečnost 
při provozování této činnosti zabezpečí organizátor akce zřízením požární hlídky. 

2. Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí: 
a) Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace. 
b) Období sklizně pícnin a obilovin. 
c) Časový úsek od zahájení ohňostrojných prací, jejich průběh a následujících 8 hodin po jejich 

ukončení. 
d) Období nepříznivých klimatických podmínek. Vymezení období a území vyhlašuje a odvolává 

hejtman Plzeňského kraje. 
e) Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se v majetku města nevyskytují.



Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

1. Přijetí ohlášení 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, živelními pohromami a jinými mimořádnými 
událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2. 

Článek 5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení 

1. Město zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce; kategorie, početní stav a vybavení požární 
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou uvedeny 
v příloze č. 1. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce. 

2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice 
v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky tak, aby zajistili výjezd 
požárního družstva o zmenšeném početním stavu s technikou do 10 minut od vyhlášení poplachu. 

Článek 6 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších 

zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. 

Město stanovuje zdroje vody pro hašení požárů viz. příloha č. 4. 

Článek 7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“: 

    

Název adresa | telefon 

budova MěÚ Hartmanice Hartmanice 75 376 593 218 
  

    
    

Požár lze také hlásit na telefonním čísle HZS tel. č. 150, popř. tísňovou linku tel. č. 112. 

Seznam dalších důležitých telefonních čísel: 

  

  

  

  

      

Orgán moci Tísňové volání 
Hasičský záchranný sbor 150/112 
Policie ČR 158 
Zdravotnická záchranná služba 155 

starosta města Hartmanice 602 486 742   
 



Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu v jednotlivých částech města se provádí: 

| Hartmanice signálem „POŽÁRNÍ POPLACHY, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény | 
po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) 

    

Štěpanice m ruční sirénou 
        

  

Článek 9 
Síly a prostředky 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského 
kraje je uveden v příloze č. 2. 

Článek 10 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2006 - Požární řád města. 

u 

„Jánek 11 

Učinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

  

starost u místostarosta 

Jiří Jukl Josef Hlavsa



Příloha č. 1 k Požárnímu řádu města Hartmanice 

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek 

sboru požární ochrany: 

  

  

  

  
  

    

    

    
    

  

(Dislokace JPO o | Kategorie JPO U -Minimální počet členů v pohotovosti 

Hartmanice © T 20 o 
| Požární technika a věcné prostředky © j Počet 
(MAN CAS16. — 1 
AVIA 31 A- požární skříňová s výbavou - PPS 12 = 1 . 

Elektrocentrála EC 30 ————— 1 m 
(Čerpadlo vysokotlaké — = 0 — 

Čerpadlo kalové 0000 1 
Dýchací přístroj Satun © © 7 2 
[Motorová pla Husavarna 00000 
'Vzdouvací přepážka m s —.—.— 

  
  

  
  

  

    

    

  

Dislokace JPO I Kategorie JPO © Počet členů | Minimální počet členů v pohotovosti s 

(Štěpanice | V | 6 0 

Požární technika a věcné prostředky Počet 

Škoda 708GAS ME 

Dislokace JPO ——| Kategorie JPO | Početělenů n ME) úSoéhmě poč 
Dolejší Těšov | V 6 0 

| 

    

  
  

    

(Požární technika a věcné prostředky 0 | 
  

        
Avia 31 A- požární skříňová s výbavou - PPS 12



Příloha č. 2 k Požárnímu řádu města Hartmanice 

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

  

| Stupeň nebezpečí Název JPO 

| SDH Hartmanice 

HZS Sušice 

SDH Dlouhá Ves 
SDH Milínov — Hlavňovice 

SDH Štěpanice 
SDH Sušice 
SDH Rejštejn 
SDH Hrádek 
SDH Kašperské Hory 
HZS Horažďovice 

Dolejší Těšov 
SDH Petrovice u Sušice 
SDH Volšovy 
SDH Velhartice 
SDH Chotěšov - Stojanovice 
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Příloha č. 3 k Požárnímu řádu města Hartmanice 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů 
vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí 

svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 

a) Přirozené zdroje 

Rybník 

« | Dolejší Krušec 

e | Dolejší Těšov 

« Hořejší Těšov 

« © Kundratice 

« | Trpešice 

«  Zalužice 

b) Umělé zdroje 

« © Hartmanice 

Hořejší Krušec — 2 ks 

Štepanice 

Vlastějov 

Hydranty 

« © Hartmanice — 20 ks 

« | Dobrá Voda — 2 ks 

« Keply- 1ks 

«  Vlastějov — 1 ks 

2. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu podrobný přehled zdrojů vody pro hašení požárů, 

který v jednom vyhotovení předává jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, 

územní odbor Klatovy. Kontrolu odběrných míst provádí město 1x za rok, velitel jednotky 1x za měsíc. 

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 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. 

4. Vlastník pozemku nebo 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, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.


