MĚSTO CHABAŘOVICE
Požární řád města

Město Chabařovice na základě usnesení zastupitelstva č. 74/2019 ze dne 16. 12. 2019 podle §
29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává Požární řád města Chabařovice.

Požární řád města
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Chabařovice 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 v městě
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město
Chabařovice, 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”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou/jednotkami
požární ochrany HZS Ústí nad Labem.
a) jednotka Hasičský záchranný sbor Města Chabařovice kategorie JPO III, se sídlem
Teplická 442, 403 17 Chabařovice
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 města.
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v městě minimálně 1x ročně
a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu velitel JSDH města a po ekonomické stránce vedoucí ekonomického
odboru.
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 dle místních podmínek
považuje:
a) používání otevřeného ohně-svařování; požární bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena zřízením požární hlídky). Konkrétní složení požární hlídky, její proškolení a
počet osob zajistí organizace, která svařování bude provozovat.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha od 15.6. do 20. 7.
Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude vždy jako samostatná příloha tohoto
požárního řádu. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f)
bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Kulturní dům Zátiší; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena požární hlídkou
správcem objektu-pořadatelem akcí.
b) Veřejné akce:
Chabařovická pouť- JSDH
Lampionový průvod- JSDH
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Rozsvěcení vánočního stromu-JSDH
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkou SDH požární ochrany,
uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí požárního řádu obce.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Město 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 – trvalá využitelnost
1) Nádrž koupaliště v Chabařovicích – na konci Chabařovic, směrem na Přestanov
2) Rybník – na konci Chabařovic, při výjezdu směrem na obec Roudníky, majetek ČRS
3) Rybník – na konci Chabařovic, u ploché dráhy, směrem na obec Roudníky, majetek p.
Aleše Dobíhala
b) umělé – trvalá využitelnost
1. Nadzemní hydrant v ul. Haškova
2. Nadzemní hydrant u rybářských sádek, u komunikace III.- 25357, směr Chlumec
(2) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Ústeckého kraje, územní odbor Ústí nad
Labem.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 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 ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Město má zřízenou ohlašovnu požárů na služebně městské policie Chabařovice. Řád
ohlašovny požáru-příloha č. 4
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v 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) nebo
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v městě vyhlašuje místním rozhlasem. Požární poplachová směrnice-příloha č. 6
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 (u velitele jednotky).
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tímto Požárním řádem města Chabařovice se ruší vyhláška 2/2014 ze dne 23.6.2014.
Čl. 11
Účinnost
Tento Požární řád města Chabařovice nabývá účinnosti dne 16. 12.2019.

Mgr. Josef Kusebauch, v. r.
starosta

Libor Verner, v. r.
místostarosta
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Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje
(1) Seznam sil a prostředků – uložen u velitele jednotek a vedoucí ekonomického odd. MěÚ.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň Jednotka
I.
HZS Ústí nad Labem
SDH Chabařovice
SDH Chlumec
HZSP SŽDC Ústí nad Labem
II.
SDH Telnice
SDH Srbice
SDH Libouchec
SDH Krupka-Bohosudov
SDH Chuderov
JSDH-Chabařovice
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Město Chabařovice

Počet členů
21

Požární technika a věcné prostředky PO
Tatra 148/ CAS 32
AVIA 31 N
LIAZ / CAS 24
Volkswagen 1
Volkswagen 2
PPS 12
Plovoucí čerpadlo HONDA
Pl.čerpadlo PPCA 1500
Kalové čerpadlo
El.centrála/PGE
MPŘ/STIHL
Motorová pila
Vysavač na vosy a sršně

Legenda:
JPO
Dislokace JPO

Minimální počet
členů
v pohotovosti

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

jednotka požární ochrany.
Město Chabařovice, Teplická 442 , 403 17 Chabařovice
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kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje
Kategorie JPO ... jednotkami požární ochrany.
Počet členů

Minimální počet
členů
v pohotovosti

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční
zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany.
počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO
III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální
území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o
sníženém početním stavu (1+3)].

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice Teplická 442, 403 17 Chabařovice.
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Příloha č. 2

Stanovení podmínek požární ochrany při pořádání akcí, kterých se účastní
větší počet osob:
Legislativní nařízení:
Dle § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o PO), § 1 písm. e) čl. 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1
Účel dokumentace
1. Účelem této dokumentace je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení
kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních,
náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet
osob (dále jen "akce").
2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba,
podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, které pořádají akci na území
obce (dále jen "organizátor akce").
Čl. 2
Členění akcí dle místa konání a počtu osob
1. Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru
a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá počet osob, pro které je prostor
určen, (počet osob je stanoven v dokumentaci 200 a více osob)
b) u něhož nebyl v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanoven počet osob, které se mohou
v tomto prostoru současně vyskytovat, pak ji stanoví vlastník objektu (dále se uplatňuje postup dle
§ 2 odst. 2 zákona o PO) a pokud je tento počet 200 a více osob
2. Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru
a) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, na veřejných a neveřejných prostranstvích,
kterých se účastní 500 a více osob.
Venkovním shromažďovacím prostorem je prostor, neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak
vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou,
oplocením, přenosnými zábranami apod.) popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např.
svah, skála, vodní plocha).

Čl. 3
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Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

1. Organizátor akce, který pořádá některou z akcí uvedenou v čl. 2 této dokumentace, může
využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu s právními
předpisy, přičemž nesmí být překročen maximální stanovený počet osob.
2. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná,
kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven
smlouvou dle § 2 zákona o PO.
3. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně
povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém
zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným právním
předpisem (§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru).
4. Organizátor akce zajistí:
- zřízení preventivní požární hlídky, pokud si to vyžaduje velikost akce, i několik preventivních
požárních hlídek, stanoviště preventivní požární hlídky, pokud je to nutné označí, např. místo
určené pro ohlášení požáru,
- při větším počtu preventivních požárních hlídek funkční způsob komunikace mezi veliteli
jednotlivých hlídek.
5. Minimální počet členů v preventivní požární hlídce jsou tři osoby, zpravidla velitel hlídky a dva
členové, tyto hlídky plní povinnosti a úkoly uvedené v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášky. Činnost v preventivní požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let,
které absolvovaly odbornou přípravu. Doporučuje se využít jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce, a to na základě dohody nebo prostřednictvím prokazatelně proškolených a
způsobilých pořadatelů
6. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými
opatřeními k zabezpečení požární ochrany:
- účastníky akce, např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení,
- osoby podílející se na zabezpečení akce, t.j. preventivní požární hlídky a pořadatele akce,
- účinkující osoby včetně osob zajišťujících technické zázemí,
7. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci,
a to před jejím zahájením, v jejím průběhu a po ukončení akce. V případě, že byly při kontrole
před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny, organizátor akci
nezahájí. Nastane-li v průběhu akce situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku
požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší nebo
ukončí. To učiní i v okamžiku kdy zjistí, že by v případě vzniku požáru byly ohroženy osoby a
majetek, nebo byl znemožněn únik či záchrana osob.
8. K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:
- vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to
vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru,
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- vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky
jednotek požární ochrany, východů z prostor stavby, které mají sloužit k úniku osob, nebo evakuaci
a znemožnila by použití odběrního místa požární vody,
- umístění atrakcí, např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl
umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavění nebo omezení přístupu k požárně
bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení
zásahu,
- rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře
viditelných místech, dále označení těchto míst bezpečnostní tabulkou,
9. V případě, že fyzická osoba - účastník akce nedodržuje povinnosti stanovené touto obecně
závaznou vyhláškou, nedbá pokynů organizátora akce, preventivní požární hlídky nebo členů
pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti na konané akci, organizátor akce
zabezpečí vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.
10. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným
ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení, musí být přijata opatření k minimalizaci
rizika možnosti vzniku požáru, např. umístění co nejmenšího počtu hořlavých dekorací apod.
11. Při akcích, jejichž součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní
rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrické zařízení ve
stáncích), musí být zabezpečeno dodržování zvláštních předpisů (např. vyhláška Českého
báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi). Plnění
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs, např. vodík
a acetylén, je zakázáno.
12. Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím
zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného Hasičského
záchranného sboru kraje č. tel 950 570 112, který může k této činnosti stanovit další
podmínky nebo ji v odůvodněných případech zakázat.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost organizátora akce
1. Organizátor akce je povinen předložit městu Chabařovice zprávu viz příloha č. 2 této
dokumentace o zajištění podmínek požární bezpečnosti nařízených touto dokumentací.
2. Organizátor předkládá zprávu nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací
v předpokládaném místě konání akce.
3. Obec může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno
zabezpečení podmínek stanovených předpisy o požární ochraně a touto dokumentací.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto dokumentací bude postihováno podle platných právních
předpisů.
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Čl. 6
Účinnost
Tato dokumentace nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení.

Mgr. Josef Kusebauch, v. r.
starosta

Zpracováno dne: 11. 9. 2019
Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 07. 01. 2020
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Příloha č. 3

Úkoly preventivní požární hlídky a průběh dozoru
Preventivní požární hlídku může organizátor akce objednat u SDH Chabařovice.
Do Požární knihy zapíše datum konání akce, čas příchodu a zjištěné okolnosti.

Preventivní požární hlídka po příchodu provede kontrolu stavu prostor určených na kulturní
akci, technických prostředků a případně volnost únikových cest.

- zúčastní se odborné přípravy preventivní požární hlídky
- seznámí se s charakterem konané akce
- seznámí se s charakterem objektu, v němž bude akce probíhat
- provede vizuální kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu
- prověří použitelnost a dostupnost hasicích prostředků pro zásah
- prověří přístupnost únikových východů a volnost únikových cest
- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
- prověří příjezdové možnosti k objektu
- v případě zjištění nedostatků ihned informuje organizátora akce a provede v rámci svých
možností jejich odstranění
- provádí požární dohled a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (dodržování zákazů,
příkazů, kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji, atd.)
- po skončení akce zkontroluje všechny prostory v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru
- odchází z objektu jako poslední
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- pokud preventivní požární hlídku vykonává člen jednotky sboru dobrovolných hasičů,
doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji
- členové preventivní požární hlídky se během akce chovají důstojně a nesmí požívat
alkoholické nápoje
- členové preventivní požární hlídky absolvují odbornou přípravu před zahájením akce,
odbornou přípravu provede odborně způsobilá osoba, nebo technik požární ochrany
- odborná příprava u členů preventivní požární hlídky, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon
v této preventivní požární hlídce, se provede 1 x ročně nebo před akcí, osobou odborně
způsobilou, nebo technikem požární ochrany

pro akci je jmenována preventivní požární hlídka v tomto složení:
číslo

Jméno

Zařazení

1

Velitel PPH

2

Člen PPH

3

Člen PPH

podpis

V souladu ust. § 36 odst. 1 vyhl. 246/01 Sb., o požární prevenci prohlašuji, že já
, jsem osobou odborně způsobilou dle ust. § 11 vyhl. 246/01 Sb., o požární prevenci (reg. číslo dle
katalogu Š), a jako taková jsem oprávněna provádět školení preventivní požární hlídky dle ust. § 16 a
zákona 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V Chabařovicích:
Školení provedl:
Podpis pořadatele akce:

Zajištění preventivní požární hlídky je nutné pro místo/ akci:
•

•

Místo -

Akce -

Cena za preventivní požární hlídku:
•

Kč, za standardní výkon požární hlídky, tedy v době od ……….
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do ………..
•

Platba se provádí před začátkem akce oproti daňovému dokladu

Od kdy do kdy hlídka bude na místě?
•
•

Příchod: 30 – 60 minut před začátkem akce
Odchod: 30 – 60 minut po ukončení akce a odchodu většiny účastníků

Objednání preventivní požární hlídky
E-mailem na:
•

Datum a čas začátku akce:

•

Místo konání akce:

•

Kontaktní osoba – jméno:

•

Kontaktní osoba – email:

•

Kontaktní osoba – telefon:

O preventivní požární hlídku žádejte minimálně týden před konáním akce.

Stránka 13 z 18

Příloha č. 4.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
umístění: služebna Městské police Chabařovice
Řád ohlašovny požárů stanovuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení
požárního poplachu pro občany a další osoby pohybující se ve městě Chabařovice, oznámení
požáru na operační středisko HZS Ústeckého kraje a zabezpečení dalších činností při vzniku
mimořádné události.

I.

Povinnosti obsluhy

Při nástupu na směnu a dále minimálně každé 4 hodiny se ověřuje správnost činnosti
spojovacích prostředků.
Ohlašovna požárů musí být vybavena:
▪ Tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“;
▪ řádem ohlašovny požáru;
▪ knihou hlášení požárů;
▪ řád ohlašovny požárů musí být uložen v prostoru služebny a jeho obsah je součástí školení
obsluhy ohlašovny požárů.
Při ohlášení požáru je obsluha povinna ověřit pravdivost ohlášení požáru zpětným dotazem
na telefonní klapku, ze které byl požár ohlášen.
Při hlášení o požáru v areálu města Chabařovic musí být proveden zápis do „knihy
hlášených požárů“ tzn.:
▪ datum a čas hlášení;
▪ postižená část objektu či areálu a přesné označení místa;
▪ co je hlášeno (požár, výbuch apod.);
▪ kdo a odkud volá (jméno a číslo telefonu);
▪ jaká pomoc je žádána;
Dále se do knihy zapíše:
▪ datum a čas přivolání požárních jednotek;
▪ datum a čas ohlášení události pohotovostním službám (voda, plyn, elektřina);
▪ čas předání informací příslušným orgánům (policie ČR, příp. městská policie);
▪ čas příjezdu požárních jednotek.
Další povinnosti obsluhy:
▪ vyrozumět ohlašovnu požárů HZS Ústeckého kraje na tel. č. 150 / 112
▪ neprodleně informovat o vzniklém požáru statutárního zástupce města
▪ přijíždějící jednotky PO navést k místu požáru, (zásahové požární jednotky,
Policii ČR a vozy zdravotnické záchranné služby)
▪ vyrozumět místní JSDH a vyhlásit jí poplach na tel. č. 725 066 514
Odpolední a noční směna, dny pracovního volna:
▪ na služebně je zajištěna nepřetržitá obsluha

II.

Důležitá telefonní čísla
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HASIČI ČR

ZDRAVOTNÍ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

POLICIE

150

155

158

MĚSTSKÁ POLICIE

156

Hasičský záchranný sbor Ústí nad Labem

950 431 111

Pohotovostní služba elektráren
Pohotovostní služba vodáren

800 850 860
840 111 111

Pohotovostní služba plynáren

1239

Městská policie – ohlašovna požárů

725 062 547

III.

JEDNOTNÉ
EVROPSKÉ ČÍSLO
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

112

Způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci

Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města:
▪ signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ přerušovaným tónem sirény ve tvaru signálu: 25
sekund zapnuto – 10 sekund vypnuto – 25 sekund zapnuto
▪ signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky, troubí tóny „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ…“ po dobu jedné minuty
(jednoznačný, nezaměnitelný signál)
Hasičskému záchrannému sboru v Ústí nad Labem:
▪ ohlásit telefonicky požár HZS ……… a sdělit:
- kde hoří, co hoří
- kdo volá (jméno, funkce, telefonní číslo)
- rozsah požáru
- nebezpečné látky apod.
V případě, že bylo hlášení plané, musí obsluha:
▪ zrušit poplach pro SDH města
▪ uvědomit HZS o planém poplachu  tel. 150, 112
▪ provést hlášení pro zástupce města  zrušit požární poplach
Po příjezdu požární jednotky je obsluha (další policista) povinna poskytnout veliteli
zásahu veškerou požadovanou součinnost, zejména informace o stavu evakuace, o
situaci na místě požáru apod.

IV. Náhradní opatření pro případ poruchy
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se poplach ve
městě vyhlašují pracovníci městské policie megafonem z pomalu jedoucího vozidla voláním
„HOŘÍ“.

V. Vyrozumění vedoucích zaměstnanců města a dalších osob
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Obsluha informuje o každém požáru:
▪ starostu města tel. č. 725 061 117
▪ nebo místostarostu na tel 730 549 558
▪ nebo provozního pracovníka MU na tel. 724 206 103
Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dne 16. 12. 2019

Mgr. Josef Kusebauch, v. r.
starosta obce

Libor Verner, v. r.
místostarosta
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Příloha č. 5

DOKUMENTACE K ZABEZPEČENÍ PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ
ČINNOSTI OBČANŮ NA ÚSEKU PO
Legislativní nařízení:
dle § 29 odst. 1 písm. i) zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
v návaznosti na § 1 odst. 2 písm. c), § 14 a § 17 odst. 2 NV č. 172/2001 Sb. k provedení zákona
o PO.
Místní občané budou s preventivními opatřeními na úseku PO seznamováni na kulturně
společenských akcích a setkáních a dále z obecních vývěsek. Další informace jsou na
internetových stránkách obce a v městských novinách. V případě důležité informace je použit
městský rozhlas nebo městská policie a JSDH informuje občany, právnické i fyzické osoby
pomocí megafonu z jedoucího automobilu.
Další možností pro občana jsou konzultace na MU, podání vysvětlení.
Město zajišťuje různé společenské akce a vyvíjí další aktivity kde je preventivně výchovná
činnost zahrnuta a občané jsou seznamováni s důležitými informacemi na úseku PO.
Jsou to tyto akce a činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chabařovická pouť – zabezpečuje po požární stránce JSDH
Otevírání jezera Milada a další akce v průběhu roku spolupracuje JSDH
Přednášky a ukázky techniky na ZŠ a MŠ – zajišťuje JSDH
Přednášky a ukázky techniky pro občany – zajišťuje JSDH
Den dětí – zabezpečuje po požární stránce JSDH
Lampionový průvod – zabezpečuje po požární stránce JSDH
Městské noviny – informace o činnosti JSDH, informace pro občany na úseku PO
Letáky - informace pro občany na úseku PO
Internetové stránky města – informace o činnosti JSDH, informace pro občany na
úseku PO
Nástěnky rozmístěné po městě - informace pro občany na úseku PO

Po naplánování termínů jednotlivých akcí bude informován velitel JSDH města a velitel
městské policie a budou jim sděleny konkrétní požadavky.
Dále budou osloveni pořadatelé akcí, které nezajišťuje MU a bude jim nabídnuta součinnost
JSDH a MP.
Tento předpis nabývá účinnosti dne 16. 12. 2019

Mgr. Josef Kusebauch, v. r.
starosta obce

Libor Verner, v. r.
místostarosta
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Příloha č. 6

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Organizace:
Adresa, telefon:

Městský úřad Chabařovice
Chabařovice, Husovo nám. 183, 475 225 396

1. ÚČEL
Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru a
sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, živelné pohromy a jiného
stavu nouze.
2. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR
Každý je povinen ohlásit požár neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit
jeho ohlášení.
Při požáru v organizaci volejte číslo telefonu:
150
V ohlášení uveďte: kdo volá a odkud volá, kde hoří, co hoří, zraněné osoby.
3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu
ohrožených osob, uhasit požár, jestliže to je možné, nebo provést nutná opatření k zamezení
jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu
velitele zásahu.
4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Požární poplach je vyhlašován: voláním „HOŘÍ“
5. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Povinnosti vedoucího požárem ohroženého úseku: zajistit záchranu osob, rychlou a
spořádanou evakuaci zaměstnanců a materiálu únikovými cestami a východy, aby na
pracovišti nikdo nezůstal, neodkladně hlásit požár starostovi města nebo tajemníkovi MěÚ.
Povinnosti dalších osob: v ohroženém objektu řídit se vedoucího pracoviště nebo určeného
zaměstnance, případně velitele zásahu.
6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči Ústeckého kraje – ohlašovna požáru
Jednotné číslo tísňového volání
HZS Ústeckého kraje – operační středisko
Policie ČR
Lékařská záchranná služba
Městská policie Chabařovice
Poruchy na elektrickém zařízení
Poruchy na plynovém zařízení
Poruchy na vodovodním zařízení
V Chabařovicích dne 16. 12. 2019

Mgr. Josef Kusebauch, v. r.
starosta

150
112
840 431 010
158
155
156
840 850 860
1239
840 111 118

Libor Verner, v. r.
místostarosta
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