Obecně závazná vyhláška Města Třemošná č. 1/2006
Zastupitelstvo Města Třemošná se na svém zasedání dne 29.3.2006 usneslo na
základě §29, odst.1, písm.o) zákona č.133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 10 a 84, odst.2, písm. i) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád města
čl.1
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Třemošná upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany ve městě Třemošná 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 činností osob, pověřených zabezpečením požární ochrany
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Města
Třemošná (dále jen JSDH).
(2) Za zajištění úkolů požární ochrany (dále jen PO) v rozsahu působnosti Města
Třemošná odpovídá Město Třemošná, které plní úkoly požární ochrany vyplývající z
platných předpisů PO.
(3) K zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními
pohromami a jinými mimořádnými událostmi pověřuje Město Třemošná
zastupitelstvo města projednáváním stavu a zajištění PO na území Města Třemošná
následovně :
• minimálně jedenkrát ročně
• vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k PO
Ve svém vlastnictví a správě má Město Třemošná tyto níže uvedené objekty :
- budova městského úřadu
- bytové domy
- dům s pečovatelskou službou č.p. 153
- kulturní dům v Záluží
- městská knihovna
- dům č.p. 98
- dům č.p. 433
- dům č.p. 123
- dům č.p.61 v k.ú.Záluží
- has.zbrojnice Záluží
- has.zbrojnice Třemošná
- objekty hospodářského dvora
- stodola „Ruštovna“

čl.3

Podmínky PO při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí požáru se
zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí požáru se považuje pořádání ohňostroje,
sportovních, kulturních, společenských, obchodních a jiných podobných akcí:
a) ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 200 osob a více,
b) na veřejném prostranství nebo pod širým nebem za účasti 900 osob a více.
Požární bezpečnost při těchto akcích je zajištěna zřízením požární hlídky nebo asistencí
JSDH. Zajištění PO je věcí pořadatele akce, který zvolí vhodnou formu dle místních
podmínek a míry nebezpečnosti.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se považuje období dlouhotrvajícího
sucha a vysokých teplot (začátek a konec bude vždy vyhlášen radou Města Třemošná).
(3) Za objekty, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru se
považují:
•
•
•

kulturní dům v Záluží
dům s pečovatelskou službou v Třemošné
městská knihovna v Třemošné

4) PO je zajištěna v souladu s požárními řády objektů a další dokumentací PO
vyplývající z platné legislativy PO. Součástí požárního řádu KD v Záluží je povinnost
zajištění požární hlídky při pořádání akcí. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob jsou
stanoveny v požární dokumentaci města.

čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO
(1) Způsob ohlášení požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události na území
Města Třemošná je stanoven v článku č.7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami či
jinými mimořádnými událostmi na území Města Třemošná je zabezpečena JSDH, uvedenými
v čl.5.

čl.5
JSDH, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město Třemošná zřizuje JSDH Města Třemošná. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO jsou uvedeny v Příloze č.1, která je
nedílnou součástí požárního řádu Města Třemošná.
(2) Zásah k likvidaci požáru, živelní události nebo jiné mimořádné události je
zabezpečen prostřednictvím JSDH Města Třemošná a dalších jednotek v rámci požárně
poplachového plánu. V poplachovém plánu jsou určeny pro zásah tyto jednotky PO:

Třemošná

JPO
kategorie
evid. č.

II B

Třemošná

1. STUPEŇ

HZS Čepro
PS Plzeň-Košutka-L

2. STUPEŇ

3. STUPEŇ

D/N

10

PS Plzeň-střed

D/N

15

Zruč-Senec-Senec Žilov-Stýskaly

15

Kaznějov

Hromnice

Horní Bříza

Všeruby

Bolevec

Ledce

PS Plzeň-Košutka-L
V

Dojezdový
čas

Třemošná

SKN

Jednotky
pro D/N

MÍSTNÍ
OÚ x MěÚ
ČÁST
OBEC

Třemošná

325 218

PS Plasy

Chrást
Záluží

III B

15

PS Plzeň-střed

PS Plzeň-Košutka-L

20

Zruč-Senec-Senec Žilov-Stýskaly

Třemošná

20

Kaznějov

PS Plzeň-Košutka-L

Horní Bříza

D/N

PS Plasy
Hromnice

Horní Bříza

Všeruby

Bolevec

Ledce

Chrást

(3) Při vyhlášení požárního poplachu se příslušné jednotky PO co nejrychleji dostaví
pod vedením velitele na určené místo a zahájí zásah.
čl.6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Město Třemošná stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další
zdroje požární vody, které musí svoji kapacitou, umístěním a vybavením umožnit
účinný požární zásah.
a) Přirozené zdroje:
- řeka Třemošenka s čerpacím stanovištěm v blízkosti požární zbrojnice
a u bezbariérového domu EXODUS (bez omezení kapacity),
- rybník v Záluží pří výjezdu na Ledce po pravé straně s čerpacím stanovištěm
na hrázi (s kapacitou cca 2000m3),
- rybí sádky v areálu ČRS Třemošná, při výjezdu směrem na Záluží vpravo za
bývalými keramickými závody, čerpací stanoviště vedle objektu ČRS,
(kapacita cca 1000m3),

b) Umělé zdroje:
- bývalé koupaliště v Třemošné za dráhou, s přístupem ulicí U trati, za
přejezdem vlevo po nové cestě k nádrži, čerpací stanoviště na příjezdové
komunikaci (kapacita cca 2500m3),
c) Další zdroje:
- podzemní požární hydranty
Dle sdělení provozovatele (Vodárny Plzeň a.s.) není vodovodní síť
konstruována pro odběr požární vody, a proto vyhovují pouze následující
podzemní požární hydranty, které splňují požadovaný průtok:
• vpravo při komunikaci I/27 při vjezdu do města od Plzně
• křižovatka ulic Pionýrská - Lidická
• křižovatka ulic Pionýrská - Březová
• křižovatka ulic Pionýrská - Zálužská
• křižovatka ulic Tyršova - 1.máje
• křižovatka ulic Zálužská - 1.máje
• křižovatka ulic Máchova - Plaská

(2) Město Třemošná udržuje, v souladu s předpisy PO a příslušným nařízením
Plzeňského kraje, trvalou použitelnost zdrojů požární vody a je povinno neprodleně
informovat Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o změně stavu těchto zdrojů v případě,
že mají vliv na jejich použitelnost k hašení požáru. Kontrola zdrojů požární vody uvedených
pod bodem 1) písm.a) a b) bude zajištěna 1x ročně včetně písemného záznamu.
(3) Město Třemošná v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu
situační plánek s vyznačením zdrojů vody k hašení požárů včetně čerpacích stanovišť a
vyznačení příjezdu k těmto stanovištím, který v jednom vyhotovení předává JSDH Města
Třemošná.
čl.7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
(1) Město Třemošná zřizuje ohlašovnu požáru v budově MěÚ, v místnosti
sekretariátu. Ohlašovna požáru je označena na vstupních dveřích příslušnou tabulkou.
Požár je možné ohlásit osobně nebo telefonicky na čísle 337 953 401 v pracovní dny, kdy je
přítomna obsluha. V nepracovní dny se vznik požáru ohlašuje přímo na krajské operační
středisko HZS Plzeňského kraje. Oznámení požáru je možné rovněž u členů JSDH:
v Třemošné: velitel jednotky Luděk Beránek
zást.vel.jednotky Petr Homolka
v Záluží:
velitel družstva Miroslav Červený
zást.vel.družstva Jan Stádník

mobil 606 181 087
mobil 728 402 175
mobil 607 204 210
mobil 724 215 905

(2) Ohlášení požáru zajišťuje osoba, která požár zjistila
a) osobně v budově MěÚ (viz odst.1),
b) z veřejných telefonních stanic umístěných na území Města Třemošná,
c) v ostatních případech z bytové nebo firemní stanice nebo mobilním
telefonem.
(3) Telefonní čísla důležitých objektů a institucí:
150
Hasiči

112
Tísňová linka

155
Zdravotní záchranná služba

158
Policie ČR

Státní požární dozor
HZS kraje, krajské operační středisko v Plzni

950 330 211
950 330 110

Pohotovost

Elektro

840 850 860

Voda

377 413 444

Plyn

1239

čl.8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
(1) Požární poplach je vyhlašován požární sirénou - přerušovaným tónem po dobu
1 minuty (25sec. signál - 10 sec. přerušeno - 25 sec. signál). Siréna je
ovládána prostřednictvím HZS kraje. Její spuštění zajistí operační důstojník po
telefonickém nahlášení požáru. Ovládání je možné i místně – tlačítky umístěnými
na níže uvedených budovách.

Sirény jsou umístěny: a) na budově hasičské zbrojnice v Třemošné
b) na bytovém domu č.p.810 v Třemošné
c) na budově Základní školy v Záluží
(2) Při poruše technického zařízení je požární poplach vyhlašován v místě hlasitým
voláním „ HOŘÍ“.
(3) Předání tísňové informace po vyhlášení varovného signálu může být zajištěno
z budovy MěÚ prostřednictvím místního rozhlasu.
čl.9
Seznam sil a prostředků jednotek PO
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle
poplachového plánu je k dispozici u velitele JSDH Města Třemošná.

výpisu

z

požárně

čl.10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Touto vyhláškou se zrušuje Požární řád Města Třemošná ze dne 22.3.1995.
(2) Ustanovení zákona č.133/85Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů nejsou touto
vyhláškou dotčena.

čl.11
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
(2) Schválena zastupitelstvem Města Třemošná dne 29.3.2006

Vyhlášeno

:

Sejmuto

:

........................................................
starosta

..................................................
místostarosta

P Ř Í L O H A č.1
A) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Třemošná
___________________________________________________________________________
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů Minimální počet
členů JPO
v pohotovosti
___________________________________________________________________________
JSDH Třemošná
JPO V
12
1 velitel
1 zástupce velitele
3 strojníci

Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
___________________________________________________________________________
CAS 25 - Š706
1
Ford Tranzit
1
PS 8
1
Agregát 6,5kW
1
Motorová pila
1
Kalové čerpadlo
1
5
Dýchací přístroj SATURN S5
(s příslušenstvím)
___________________________________________________________________________
B) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Třemošná - požární družstvo Záluží
___________________________________________________________________________
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů minimální počet
členů JPO
v pohotovosti
___________________________________________________________________________
JSDH Záluží
JPO V
10
1 velitel družstva
1 zástupce velitele družstva
2 strojníci
___________________________________________________________________________
Počet
Požární technika a věcné prostředky PO
___________________________________________________________________________
DA 12 - A31
1
PS 8
1
Plovoucí PS8/800
1
Motorová pila
1
1
Kalové čerpadlo
___________________________________________________________________________

