MĚSTO BOROHRÁDEK
Obecně závazná vyhláška č.01/2011, kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD
města Borohrádek
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne 07.03.2011 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, písm.d) a § 84, odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Požární řád stanovuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě podle §
15, odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů a ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.
Dále určuje:
• určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území města
a jeho místní části Šachov
• úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany ve městě.
(2) V následujícím textu požárního řádu je název zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů nahrazen zkráceným výrazem „zákon o PO“.

Článek 2
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO města
Rada města Borohrádek zřizuje svým usnesením v souladu s se zákonem o PO Jednotku sboru
dobrovolných hasičů města Borohrádek (dále JSDH) s působností na celém území města
Borohrádek,včetně jeho místní části Šachov. Tato jednotka se skládá ze 3 družstev.
• Hlavní náplní činnosti JSDH je podle zákona o PO pomoc při hašení požárů a
záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. O nasazení
JSDH do akce rozhoduje podle stávající situace a potřeby velitel jednotky.
Pro zajištění úkolů na úseku požární represe je ve městě jmenován velitel JSDH města dle
ustanovení § 68, odst.1 zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů.
Město Borohrádek uzavírá dohody o pracovní činnosti s velitelem JSDH, veliteli a členy
jednotlivých družstev JSDH města Borohrádek.
• Velitel zajišťuje a organizuje odbornou přípravu jednotky, praktické provádění výcviku,
udržování akceschopnosti a kondice členů JSDH, zajišťování účasti velitelů družstev a
strojníků na jejich odborné přípravě, ověřování jejich odborné způsobilosti a
akceschopnosti a vede předepsanou dokumentaci o jednotce. Sleduje stav zdrojů požární
vody ve městě a jejich přístupnost včetně označení, pokud je předpisy vyžadováno.
• Zajišťuje zkoušení věcných prostředků a kontrolu techniky podle příslušných předpisů.
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Pro zajištění úkolů na úseku požární prevence a kontroly nad dodržováním předpisů požární
ochrany je ve městě ustanoven preventista.
• Preventista PO města zpracovává a vede dokumentaci v rozsahu § 1, odst.2 nařízení vlády
č.172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, organizuje a provádí preventivní požární
prohlídky v objektech ve vlastnictví města a organizuje preventivně výchovnou činnost.

Článek 3
Úkoly na úseku požární prevence
•
•
•

provádění preventivních požárních kontrol a jejich vyhodnocení
odstraňování zjištěných závad
vedení dokumentace PO dle ustanovení zákona o PO

Článek 4
Úkoly na úseku požární represe
•

Všichni členové JSDH Borohrádek jsou povinni se při vyhlášení požárního poplachu
dostavit do hasičské zbrojnice či na místo zásahu (podle místa bydliště a interních pokynů
velitele) a svůj nástup nahlásit veliteli zásahu Všichni členové JSDH města Borohrádek
jsou povinni se pravidelně proškolovat a prakticky připravovat na plnění úkolů v PO
teoretickými školeními a praktickým výcvikem.

Článek 5
Úkoly právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku PO
Tyto osoby jsou zejména povinny:
• Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené
požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
kromě výrobků stanovených podle zvláštních předpisů, lze instalovat a používat pouze
schválené druhy.
• Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
příjezdové komunikace a nástupní plochy, volný přístup k únikovým východům, k
rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a k ručnímu
ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
• Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností.
• Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy,
zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně a to včetně míst, na kterých se nachází
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
• U činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím zajistit další požadavky podle
zákona o PO.
• Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární
ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a
neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
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•

•
•

•

•

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku
požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující
se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit
jím uložená opatření.
Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky a vzorky nezbytné
k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny v zniku požáru.
Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo
v prostorách, které vlastní nebo užívají.
Nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a toto
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.
Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů
zajistí hlídkovou činnost s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany.

Článek 6
Povinnosti fyzických osob na úseku PO
Tyto osoby jsou zejména povinny:
• Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých látek (zejména hořlavých kapalin) manipulaci s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení.
• Zajišťovat pravidelné čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém
vlastnictví a odstraňovat zjištěné závady.
• Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností.
• Zajistit přístup k rozvodným zařízením el.energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.
• Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
• Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce.
• Bez odkladu oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách které vlastní nebo užívá.
• Poskytnout jednotce požární ochrany na výzvu při jejím zásahu osobní či věcnou pomoc.
Fyzická osoba nesmí:
• Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání.
• Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy.
• Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo
jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení.
• Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku.
• Provádět vypalování porostů.

4

Článek 7
Přehled zdrojů požární vody

•
•

hydranty rozvodů vody - vlastník město Borohrádek provozovatel AQUA SERVIS RK

•
•
•
•

mlýnský náhon na řece Orlici
rybník Šachov
rybník v Fabian a řeka Orlice
vodní nádrž na Zámlýní

Přírodní zdroje:

Článek 8
Ohlašovny požáru

Ohlášení požáru 150
Všechny veřejné telefonní automaty na území města Borohrádek - linka 150 a 112 lze
k účelu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na této lince jsou zdarma.
Operační středisko záchranný sbor Rychnov n/Kn
Hasičská zbrojnice Borohrádek
Luděk Šrámek
Petr Šrámek
Policie ČR
Záchranná zdravotní služba

950520600
606690377
606690377
724256642
158
155

Telefonní čísla k přivolání pomoci (pohotovostní služby) - havárie, poruchy:
el.proud
plyn
voda

840850860
1239
494539110
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Článek 9
Trvalé zabezpečení PO ve městě a jeho místních částech
V Borohrádku v Husově ulici č.p. 572, je umístěna Jednotka sboru dobrovolných hasičů
skládající se ze 3 družstev a počtem 16 osob. Je zařazena do kategorie JPO III.
Podrobnosti její organizace a činnosti jsou zakotveny v Organizaci PO a ve zřizovací listině.
Velitelem JSDH v současné době je ustanoven p.Luděk Šrámek
Požárním preventistou města je ustanoven p. Petr Šrámek.
Požární poplach se ve městě vyhlašuje sirénou, popř. městským rozhlasem - zvukový signál
v celkové délce 2 minuty takto přerušovaný:
signál
+
pauza
+
signál
20 sekund
5 sekund
20 sekund

Článek 10
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností tohoto požárního řádu bude posuzováno jako přestupek zákona
č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požární řád byl schválen zastupitelstvem města
usnesením č.77/2011/MUBK ze dne 07.03.2011.

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2011.
Tímto dnem pozbývá platnosti a účinnosti vyhláška č.10/1996

…………………………..
Milan Maček
starosta

Vyvěšeno:

08.03.2011

Sejmuto:

25.03.2011

………………………….
Ing. Libor Hemelík
místostarosta

