MĚSTO OTROKOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012,
KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
ve znění OZV č. 4/2015 a OZV č. 7/2019
ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.01.2020 (zpracoval PP)
Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 21. června 2012 usnesením č. ZMO/191/06/12 vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku města Otrokovice:
ČÁST PRVNÍ
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
Čl. 1
Předmět úpravy
Touto obecně závaznou vyhláškou se upravuje organizace a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
Otrokovice (dále jen „město“).
Čl. 2
Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
(1)

Osobami pověřenými zabezpečováním požární ochrany ve městě jsou:
a)
vedoucí organizačního útvaru Městského úřadu Otrokovice, v jehož věcné působnosti je plnění úkolů
obce a obecního úřadu podle zákona o požární ochraně1),
b)
další zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Otrokovice, kteří v souladu se svými
pracovními náplněmi a vnitřními předpisy města zabezpečují plnění úkolů na úseku požární ochrany,
c)
velitelé a členové městem zřízených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

(2)

Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) zabezpečuje plnění úkolů obce a obecního úřadu podle zákona
o požární ochraně1), a to zejména:
a) vztahy města jako zřizovatele k jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce, které byly zřízeny
městem,
b) návrhy na výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení města,
c) zpracování a evidenci stanovené dokumentace požární ochrany,
d) návrhy na zřízení ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
e) organizaci preventivně výchovné činnosti,
f)
spolupráci s jinými subjekty při plnění úkolů požární ochrany.

(3)

Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) nebo starosta města, případně v jeho nepřítomnosti
místostarosta města jsou oprávněni vyzvat jménem města v souvislosti se zdoláváním požáru k poskytnutí
osobní nebo věcné pomoci2). Tímto nejsou dotčena oprávnění velitele zásahu a velitelů jednotek požární
ochrany.

(4)

Pověřená osoba podle odstavce 1 písm. a) nebo starosta města, případně v jeho nepřítomnosti
místostarosta města jsou oprávněni, v souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany organizovaném
městem, předem jménem města uvědomovat povinné osoby (vlastníka, správce, uživatele) o vstupu
na nemovitost nutném pro účely cvičení a za podmínek stanovených zákonem3) jsou oprávněni rozhodovat
o nutnosti vstupu na nemovitost, pokud vlastník (správce, uživatel) se vstupem nesouhlasí. Tímto nejsou
dotčena oprávnění hasičského záchranného sboru kraje.
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(5)

Úkoly a oprávnění velitelů a členů městem zřízených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou
stanoveny zvláštními právními předpisy a v jejich rámci zřizovacími listinami jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce a případně vnitřními předpisy města. Velitel každé jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
zejména
a) zabezpečuje udržování akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
b) zabezpečuje účast členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na odborné přípravě a provádí
tuto přípravu, dovolují-li to právní předpisy,
c) zabezpečuje provádění stálé údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a materiálu svěřeného
jednotce sboru dobrovolných hasičů obce,
d) spolupracuje na vedení dokumentace o zřízení dané jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
e) spolupracuje s pověřenou osobou podle odstavce 1 písm. a).
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti

(1)

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru stanovují zvláštní právní předpisy4).

(2)

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanovuje
zvláštní právní předpis5). Podmínky stanovené Zlínským krajem ve zvláštním právním předpise se obdobně
užijí i pro akce místního, obecního významu probíhající na území města.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Na území města jsou umístěny následující jednotky požární ochrany, které nepřetržitě zabezpečují požární
ochranu ve městě:
a) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen HZS Zlínského kraje“), požární stanice Otrokovice,
b) městem zřízená Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Otrokovice (dále jen "jednotka SDH
Otrokovice"),
c) městem zřízená Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice (dále jen "jednotka SDH
Kvítkovice"),
d) jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Continental Barum s.r.o. (dále jen „jednotka HZS
Continental“).
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
(1)

Jednotka SDH Otrokovice je jednotka s územní působností kategorie JPO III/1 se základním početním
stavem 12 členů a základním vybavením: speciální automobil - dopravní automobil DA Land Rover
Defender, speciální automobil požární T 815 CAS 20, speciální automobil cisternový T 815 CAS 32.
Požární zbrojnice jednotky SDH Otrokovice je umístěna na adrese: Příčná 1614, Otrokovice.

(2)

Jednotka SDH Kvítkovice je jednotka s místní působností kategorie JPO V se základním početním
stavem 9 členů a základním vybavením: dopravní automobil DA Renault Master, požární cisternová
automobilová stříkačka LIAZ 101 CAS 25. Požární zbrojnice jednotky SDH Kvítkovice je umístěna
na adrese: Bartošova 104, Otrokovice
Čl. 6
Zdroje vody pro hašení požárů

(1)

Na území města jsou následující zdroje vody pro hašení požárů:
a) přirozené zdroje vody, kterými jsou
1. vodní toky Morava a Dřevnice
2. vodní nádrž Štěrkoviště,
b)

umělé zdroje vody, kterými jsou
1. požární nádrž města v místní části Kvítkovice na ul. K.H.Máchy (stará náves),
2. hydrantová síť na území města (vodovodní řad s hydranty).

(2)

Trvalá použitelnost přirozených zdrojů vody je zajištěna jejich trvalou veřejnou přístupností.

(3)

Požární nádrž je umístěna na veřejném prostranství a je tedy trvale veřejně přístupná. Požární nádrž je
v péči jednotky SDH Kvítkovice, doplňování vody na pokyn zajišťuje městská obchodní společnost
Technické služby Otrokovice, s.r.o.
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(4)

Požární hydranty se člení na hydranty první kategorie a hydranty druhé kategorie. Trvalou použitelnost
zdrojů vody v hydrantové síti zajišťuje její provozovatel6). Požární hydranty první kategorie jsou především
nadzemní hydranty, u kterých provozovatel provádí pravidelnou kontrolu nejméně jedenkrát ročně. Požární
hydranty druhé kategorie jsou pravidelně kontrolovány nejméně jednou za pět let. Tištěné informace
o umístění hydrantů jsou dostupné u provozovatele hydrantové sítě a u pověřené osoby podle čl. 2 odst. 1
písm. a). Podrobnější informace o umístění a kontrolách hydrantů jsou zveřejněny také dálkovým
přístupem na stránkách Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje7).

(5)

Podmínky zabezpečení a použitelnost zdrojů vody uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny zvláštním
právním předpisem8).
Čl. 7
Ohlašovny požárů

(1)

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár je uveden v příloze této obecně závazné
vyhlášky.

(2)

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů", další místa pro hlášení požárů jsou
označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.

(3)

Řád ohlašovny požárů9) upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru ve městě, vyhlášení požárního
poplachu místním jednotkám požární ochrany a jejich vyslání na místo události, oznámení požáru
na územně příslušné operační a informační středisko a pravidla pro vyhlášení požárního poplachu
ve městě včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně
bezpečnostních zařízení. Činnost ohlašoven požárů upravují zvláštní právní předpisy10).
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach ve městě se vyhlašuje zvukem sirény ve tvaru signálu 25 sekund zapnuto, 10 sekund vypnuto,
25 sekund zapnuto. Vyhlášení požárního poplachu velitelům a členům městem zřízených jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce je možné i rozesláním SMS zpráv dotčeným osobám.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Zlínského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro město z požárního poplachového plánu Zlínského kraje je
uveden v příloze této obecně závazné vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 1/2011, kterou se vydává požární řád města.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. – jde
o den nabytí účinnosti OZV č. 1/2012 v prvotním znění, před následnými změnami

Podpisy:
starosta města
místostarosta města
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Příloha k obecně závazné vyhlášce města Otrokovice, kterou se vydává požární řád města
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
Ohlašovna (místo)

Telefon

Dosažitelnost

HZS Zlínského kraje – operační a informační středisko, Zlín

112 nebo 150

Nepřetržitě

HZS Zlínského kraje – požární stanice Otrokovice, Příčná 1614

950 674 111

Nepřetržitě

Městská policie Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice

156 nebo

Nepřetržitě

577 680 302
Jednotka HZS Continental, Objízdná 1628, Otrokovice

577 922 182

Nepřetržitě

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje určených pro město Otrokovice
Požární poplachový plán Zlínského kraje byl vydán nařízením Zlínského kraje č. 4/2006. Rozdělení jednotek požární ochrany pro katastrální území jednotlivých obcí
do 1., 2. a 3. stupně poplachového plánu (dále jen „stupeň poplachu“) je přílohou č. 1 citovaného nařízení Zlínského kraje ve znění nařízení Zlínského kraje č. 9/2015.
Výpis z přílohy č. 1 citovaného nařízení Zlínského kraje:
Katastrální
území obec

Stupeň
poplachu
1

Otrokovice Otrokovice

2
3
1

Otrokovice
– Kvítkovice
Otrokovice
–
Continental
Barum s.r.o.
Otrokovice
– DEZA
Organik

2

název
jednotky
Otrokovice
Zlín
Zlín
Otrokovice
Zlín

3

Zlín

1

CONT.BARUM OT

2
3
1
2
3

I
I

název
jednotky
Otrokovice
Napajedla

I
I
I
I
IV

kat.

III
III

název
jednotky
Kvítkovice-OT
Tlumačov

Malenovice-ZL
Kvítkovice-OT
Napajedla

V
V
III

Pohořelice
Otrokovice
Tlumačov

V
III
V

Malenovice-ZL
Otrokovice

V
I

Pohořelice
Otrokovice

V
III

kat.

kat.
V
V

název
jednotky

název jednotky

kat.

CONT.BARUM OT
Spytihněv

IV

Kvasice

III

V

Žlutava

V

CONT.BARUM OT
Spytihněv

IV

Kvasice

III

V

Žlutava

V

kat.

Zlín

I

Napajedla

III

Kvítkovice-OT

V

Tlumačov

V

Kvasice

III

Zlín
Otrokovice
Zlín

I
I
I

Malenovice-ZL
Otrokovice
Napajedla

V
III
III

Pohořelice
Kvítkovice-OT
Tlumačov

V
V
V

Spytihněv

V

Žlutava

V

IV

Kvasice

III

Zlín

I

Malenovice-ZL

V

Pohořelice

V

CONT.BARUM OT
Spytihněv

V

Žlutava

V

název jednotky
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název
jednotky

kat.

TAJMAC-ZPSZL

IV

Halenkovice

V

TAJMAC-ZPSZL

IV

Halenkovice

V

TAJMAC-ZPSZL

IV

Halenkovice

V

TAJMAC-ZPSZL

IV

Halenkovice

V

Názvy jednotek použité v příloze č. 1 citovaného nařízení Zlínského kraje odpovídají názvům jednotek požární ochrany dle čl. 4 této obecně závazné vyhlášky takto:
Otrokovice kat. I = HZS Zlínského kraje
Otrokovice kat. III = jednotka SDH Otrokovice
Kvítkovice-OT kat. V = jednotka SDH Kvítkovice
CONT.BARUM-OT = jednotka HZS Continental

kat.

Poznámky:
§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 a § 19 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 22 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Zlínského kraje č. 4/2012, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.
5) Nařízení Zlínského kraje č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
6) Moravská vodárenská, a.s., IČ 61859575.
7) www.jdtm-zk.cz – vrstva Inženýrské sítě – požární hydranty
8) Část třetí nařízení Zlínského kraje č. 6/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení
požárů.
9) § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například čl. 5 nařízení Zlínského kraje č. 4/2006, kterým se vydává Požární poplachový plán Zlínského kraje.
1)
2)
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