Obecně závazná vyhláška města Bystré
č. 1/2010,
kterou se vydává Požární řád města Bystré
Zastupitelstvo města Bystré se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č.2
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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

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

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární
ochrany ve městě
(1) Za požární ochranu města odpovídá starosta města.
(2) Za činnosti, které vyplývají z povinností uložených městu, jako právnické osobě
zodpovídá sjednaná odborně způsobilá osoba, která provádí 1 x ročně preventivní
požární prohlídky a vede dokumentaci. Dokumentace je uložena na městském
úřadě.
(3) Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost
v operačním i organizačním řízení zodpovídá velitel jednotky. Velitel jednotky
zodpovídá za dokumentaci k jednotce SDH, průběžně ji aktualizuje a 1 x ročně
provádí kontrolu. Dokumentace je uložena na městském úřadě v kanceláři
starosty města.
(4) Preventivně výchovnou činnost ve městě provádí velitel jednotky SDH města.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní
podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považuje:
a) používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit
požár,
b) rozdělávání ohně v lese a do 50ti metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném
tábořišti,
c) kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti 10 metrů od lesa,

d) rozdělávání ohňů do 50ti metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve
vysoké suché trávě, místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech
snadno zápalných látek,
e) akce s účastí více než 500 osob na volném prostranství,
f) akce s účastí více než 200 osob ve stavebním objektu nebo uzavřeném prostoru.
(2) Pořadatel akce je povinen při své činnosti plnit podmínky dané zvláštními
předpisy a nařízeními Pardubického kraje (zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.246/2001Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
města je zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného záchranného systému
150 a 112.
(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 příloze č.1 Požárního řádu – Poplachový plán.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
(1)

Město Bystré zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Bystré (dále
jen JSDH) kategorie JPO II, která zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany a
řídí se pokyny starosty města. Kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH města jsou uvedeny
v následujících tabulkách.

Dislokace JPO

Bystré

Kategorie JPO

II

Počet členů

minimálně 12

Minimální počet
členů
v pohotovosti

1+3

Požární technika a věcné prostředky PO

CAS 32 T815
CAS K25 L101
Renault Trafic JL
PS 12
VDP Saturn
Plovoucí čerpadlo
Motorová pila

Počet

1
1
1
1
6
2
1

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. Vyhlášení
požárního poplachu pro členy JSDH je prováděno pomocí SMS na mobilní telefony,
pagery a sirénou, výjimečně i jinými způsoby.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
(1) Město Bystré 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
1. rybník Kašpárek
2. rybník Panský
3. rybník Rebeka
b) umělé
1. požární nádrž – zahrada hasičské zbrojnice
2. hydrantová síť vodovodu města
c) víceúčelové
1. koupaliště
2. vodojem
(2) Město Bystré zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného
směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany Bystré a Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu se zákonem
č.133/1985Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, umožnit použití požární
techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost
čerpacích stanovišť pro požární techniku.
(4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je
povinen v souladu se zákonem č.133/1985Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů 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
Seznam míst, kde lze hlásit požár
K ohlášení požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události a havárie na
území města na telefonní linky integrovaného záchranného systému 150 a 112 slouží
veřejné telefonní automaty.
Ohlašovna požárů města Bystré je zřízena na mobilní telefonní lince 774841672.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach ve městě vyhlašuje místním rozhlasem,
c) členům JPO II je vyhlášení požárního poplachu předáno pomocí mobilních telefonů a
pagerů.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení a účinnost
(1) Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky města Bystré se ruší obecně
závazná vyhláška města Bystré č.2/2007, kterou se vydává požární řád města
Bystré.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.01.2011.
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