Rada města Březová nad Svitavou vydává tuto
směrnici č. 2/2019:

Požární řád města Březová nad Svitavou
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává rada města Březová nad Svitavou směrnici
Požární řád města Březová nad Svitavou.
Požární řád města Březová nad Svitavou upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany na území města.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Březová
nad Svitavou, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající
z předpisů o požární ochraně.
2. 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 „JSDH“) podle čl. 5 této směrnice a dále jednotkami požární ochrany
uvedenými v příloze č. 1 této směrnice.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení rady města dále
pověřeny tyto orgány města:
a) zastupitelstvo – projednáváním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1x za 12
měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně města,
b) starostu – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti,
a to minimálně 1x za 12 měsíců.
1.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1.

1
2

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm, a na něž se nevztahují
povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje 1 či
obce2 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně dva pracovní dny před jejím
započetím na Městském úřadu Březová nad Svitavou a na operační středisko Hasičského

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická
osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období sucha.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) kulturní dům, základní škola, mateřská škola, dům Památek, dům s pečovatelskou
službou,
b) skladovací prostory hořlavin, např. pevných látek, kapalin a plynů; ale též např.
hromadné garáže. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o
požární ochraně.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1.
2.

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7 této směrnice.
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. 5 a příloze č. 1 této směrnice.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

1.

2.

3.

Město má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů (na základě zřizovací listiny ze
dne 18. 1. 2006 s účinností od 1. 2. 2006), která je zařazena v poplachovém plánu
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v kategorii JPOII/1. Její početní stav a
technika jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice. Jednotka je dislokována na adrese
Brněnská 39, Březová nad Svitavou.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice na adrese Brněnská 39, Březová nad Svitavou nebo na jiné místo stanovené
velitelem jednotky.
Pro prověření akceschopnosti JSDH může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
1.
2.

3
4

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 požárů4.
Zdroje vody pro hašení požárů jsou požární hydranty veřejného vodovodu a řeka Svitava
protékající městem. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze
č. 3 této směrnice.

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně
§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1.

Město nemá zřízenu trvalou ohlašovnu požárů. Požár lze ohlásit z telefonních stanic
pevné sítě nebo za použití mobilních telefonů na telefonních číslech 150 nebo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach pro požární jednotky je vyhlašován krajským operačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Členové jednotky jsou vyrozuměni
pomocí mobilních telefonů a sirénou. Jednotka města je operačním střediskem
povolávána k zásahu na území města případně i mimo jeho území.
2. Jednotka SDH města je Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje povolávána k zásahům na území města Březová
nad Svitavou i mimo svůj územní obvod v souladu s požárním poplachovým plánem
Pardubického kraje.
3. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) opakovaným voláním „HOŘÍ“,
b) sirénou umístěnou na objektu Městského úřadu Březová nad Svitavou, Moravské
náměstí 1, signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným tónem v délce 25 sekund,
následuje 10 sekund mezera a opět tón 25 sekund – po uklidnění sirény lze vyhlášení
poplachu opakovat,
c) pomocí mobilních telefonů pro členy JSDH města,
d) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu, lze požární
poplach v obci vyhlásit obecním rozhlasem.
1.

Čl. 9
Účinnost
Tato směrnice byla schválena na jednání rady města Březová nad Svitavou dne ……………
usnesením ……………… a nabývá účinnosti dne 2. 10. 2019.

Ing. Karel Adámek, MBA, v. r.
starosta

Ing. Bc. Jitka Bencová, v. r.
místostarostka
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Příloha č. 1

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního
poplachu

I.

II.

III.

Jednotka

Kategorie

HZS Svitavy

JPO I

JSDH Březová nad Svitavou

JPO II/1

JSDH Brněnec

JPO III

JSDH Radiměř

JPO III

JSDH Svitavy

JPO II/1

JSDH Rohozná

JPO V

JSDH Svojanov

JPO III

JSDH Křenov

JPO III

JSDH Letovice

JPO III

JSDH Bělá nad Svitavou

JPO V

JSDH Banín

JPO V

JSDH Dlouhá Loučka

JPO III

HZS Polička

JPO I

JSDH Chrastavec

JPO V

Poznámky:
HZS – hasičský záchranný sbor
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně)
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 2

ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV ČLENŮ JSDH MĚSTA, JEJÍ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní organizace jednotky:
Stanovený základní minimální početní stav členů
Počet členů v pohotovosti pro výjezd
Velitel jednotky
Velitel družstva
Strojník
Hasič

Kategorie jednotky
JPO II/1
12
4
1
2
3
6

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (CAS)
Dopravní automobil (DA)
Izolační dýchací přístroj
Vozidlová radiostanice požární ochrany
Přenosná radiostanice požární ochrany
Mobilní telefon
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor
Motorová stříkačka

1
1
4
2
2
1
1
1

Poznámka:
Dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. Příloha č. 4:
1)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky
požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž
ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů,
přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v
jiné požární technice ve vybavení jednotky.
3)
Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo
jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích,
při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem
kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými
událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno
až na jeden a půl násobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).
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Příloha č. 3

SEZNAM ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ, ČERPACÍCH STANOVIŠŤ A
SMĚRU PŘÍJEZDU K NIM
a) Přirozené zdroje
- řeka Svitava protékající městem, za použití plovoucích čerpadel nebo sacího příslušenství.
b) Víceúčelové
- koupaliště Březová nad Svitavou na ulici Lázeňská v období od 1. 7. do 31. 8.,
- vydatnost cca 600 m3.
c) Umělé
- hydrantová síť veřejného vodovodu.

Umístění

Typ

Bod na mapě

Pražská 201
Luční 301 f
Brněnská 133
Příční 257
Sluneční údolí 272
Moravské náměstí 58
Hřbitovní 184
Hradecká –
vedle sportovního areálu
Dlouhá 360

nadzemní
nadzemní
nadzemní
nadzemní
nadzemní
podzemní
podzemní
podzemní

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8

podzemní

č. 9
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GRAFICKÉ VYZNAČENÍ ODBĚRNÝCH MÍST POŽÁRNÍ VODY K PŘÍLOZE Č. 3
VÍCEÚČELOVÁ MÍSTA – KOUPALIŠTĚ
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GRAFICKÉ VYZNAČENÍ ODBĚRNÝCH MÍST POŽÁRNÍ VODY
K PŘÍLOZE Č. 3 POŽÁRNÍ HYDRANTY
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