1/2004 - Požární řád
Zastupitelstvo města Jílového dne 5. října 2004 se usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

HLAVA I
Úvodní ustanovení

Článek 1
Požární řád města Jílového upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě (§ 15
odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně).

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1) Kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně je pověřen po-žární
preventista.
2) Místostarosta města odpovídá za pravidelné projednávání stavu požární ochrany ve městě
nejméně jednou za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně města.
3) Za akceschopnost jednotky požární ochrany odpovídá její velitel.
4) Povinnosti města a činnost Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá vycházejí z příslušné
legislativy na úseku požární ochrany, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o po-žární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a dále Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

HLAVA II
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného ne-bezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci

Článek 3
1) Právnické osoby, fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, případně další subjekty půso-bící na
území města jsou povinny spolupracovat na zabezpečení požární ochrany:
a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
b) k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2) Pro dodržení požární bezpečnosti postupují podle výše uvedených platných právních předpisů o
požární ochraně a dále předpisů vydaných k zabezpečení požární ochrany or-gány kraje1) a města.

Článek 4
Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím požárů se dle místních podmínek považuje:
a) období sklizně pícnin, obilovin a slámy a jejich posklizňové úpravy a skladování vyme-zené
zahájením přípravných prací spojených se sklizní a ukončené provedením měření teplot v době
skladování,
b) období provádění požárně nebezpečných činností spojených s hospodařením v lesích a pálení
ohňů v přírodě,
c) delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
2) Pro zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečení požárů jsou fyzické oso-by,
právnické osoby a fyzické podnikající osoby povinny se řídit Nařízením Ústeckého kraje č. 5/2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvý-šeného nebezpečí požárů.

Článek 5
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
1) Pro zabezpečení požární ochrany při kulturních, sportovních, společenských, zábavních,
politických, obchodních, náboženských a jiných akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jsou
povinny právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby nebo sku-piny osob včetně sdružení
občanů nebo jiný subjekt, který pořádá takovouto akci, se řídit Nařízením Ústeckého kraje č. 7/2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více
osob.
2) Při akcích, kde budou prováděny pyrotechnické efekty, ohňostroje, musí být dodržovány
požadavky vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Konání
ohňostroje musí být nejméně 5 pracovních dnů před jeho zahájením nahlášeno na Hasičský
záchranný sbor Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín, Provaznická 1394/10, Děčín I.

HLAVA III
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve města

Článek 6
1) Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě je stanoven v souladu s požárním
poplachovým plánem (§ 10 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení záko-na o požární ochraně).
2) Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu území města Jílového je za-jištěna
jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická
1394/10, 405 01 Děčín I, číslo tel. spojení 412 709 411, 412 709 413, a jed-notkou Sboru
dobrovolných hasičů Jílové ? Modrá (JPOIII, evidenční číslo jednotky 421157), tel. spojení:
velitel jednotky SDH ?. 606 531 538 ?. (725 066 527 krizový)
zástupce velitele ?. 607 807 203
starostka SDH ?. 606 336 642
3) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu je
uveden v příloze č. 1.

Článek 7
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jílové ? Modrá, početní stav a vybavení
1) Na území města je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jílové ? Modrá (JPO III).
2) Početní stav výjezdové jednotky:
velitel
zástupce velitele jednotky
hasič - technik
velitel družstva I.
velitel družstva II.
16 členů družstva
3) Vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá technikou:
DA AVIA 30 (požární speciál, dopravní automobil, přenosná motorová stříkačka PS 12, plovoucí
čerpadlo Honda 8)
Tatra 148 (požární speciál, cisterna 13.800 litrů a agregát stříkací)
šest dýchacích přístrojů
elektrocentrála (výroba NDR)
motorová pila Stihl 026
4) Pro ověření akceschopnosti jednotky požární ochrany může město vyhlásit cvičný požár-ní
poplach.

Článek 8
Ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár
1) Ohlašovny požárů se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů. Jejích úlohou je zejmé-na:
a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události ve městě,
b) vyhlásit požární poplach,
c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na územní odbor Hasičského záchranné-ho sboru
Ústeckého kraje v Děčíně.
2) Ohlašovna požárů se označuje tabulkou s nápisem ?OHLAŠOVNA POŽÁRŮ?.
3) Seznam ohlašoven požárů je uveden v příloze č. 3.
4) Ve městě lze po celou dobu 24 hodin denně hlásit požár z následujících veřejných telefon-ních
automatů:
a) Jílové, dolní část ulice Lipová, u schodiště spojující ulice Lipová a Školní
b) Jílové, ulice Lipová, chodník k prodejně Ajko
c) Jílové, ulice Školní, u schodiště spojující ulice Lipová a Školní
d) Jílové, Kamenná, ulice Zahradní, bývalá samoobsluha (?Plecháč?)
e) Jílové, Mírové náměstí, před budovou pošty
f) Jílové, Martiněves, Teplická ulice, proti SCA směr k dřívějšímu Domu dětí a mládeže
g) Jílové, Martiněves, ulice Příkrá, u můstku
h) Jílové, Modrá, Kamenec, náměstíčko
i) Jílové, Modrá, před továrnou Plast, s. r. o.

Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
1) Požární poplach se vyhlašuje:
a) signálem ?Požární poplach?, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 se. tón),
b) signálem ?Požární poplach? vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobující hlas trub-ky
troubící tón ?HO ? ŘÍ, HO ? ŘÍ?) po dobu jedné minuty,
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárních poplachu se požární po-plach
vyhlašuje voláním: ?Hoří?.
d) vyžaduje-li to situace, pak i pomocí ampliónu služebního vozidla Městské policie Jílové voláním
?Hoří?
2) Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů a zařízení:
Hasiči ??. 150 ?. 412 709 411
Lékařská záchranná služba ??. 155 ?. 412 709 912
Sbor dobrov. hasičů Modrá ..?... 606 531 538 ?. 606 336 642
Policie ČR ??. 158 ?. 412 500 111
Městská policie ??. 412 550 277 .? 602 109 927
Poruchy el. sítě ??. 800 900 666
Poruchy plyn ??. 1239
Poruchy voda ??. 840 111 118
Starosta ??. 412 550 201 ?. 602 109 928
Místostarosta ??. 412 550 494 ?. 724 169 610

Článek 10
Zdroje požární vody
1) Zdroje požární vody na území města Jílového jsou určeny Nařízením Ústeckého kraje č. 4/2003,
který se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, jsou jimi koupaliště v Jílovém
(sezónní zdroj v období červen až září) a Jílovský potok. Příloha č. 2a a 2b.
2) Jako zdroj požární vody je dále možno využít přehradní nádrž v Martiněvsi, kde je nutno vzít v
úvahu omezený přístup pro vozidla.
3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen umožnit použití požární techniky a
čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost pro požární tech-niku.
4) Vlastník pozemku - příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku.

HLAVA IV

Článek 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestu-pek

podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nejsou dotčena
ustanovení § 76 až 79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Jílového č. 2/1987.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Petr Schlösinger
starosta

Mgr. Václav Zibner
místostarosta

1) Věstník právních předpisů Ústeckého kraje, částka 8, ročník 2003, rozeslaný 22. 12. 2003.

Přílohy:
1. Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany podle poplachového plánu.
2. Přehled zdrojů vody pro hašení požárů:
2a) Jílovský potok,
2b) Koupaliště v Jílovém.
3. Seznam ohlašoven požárů (bude zpracován samostatně).

