OZV č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA BOHUMÍN
kterou se vydává Požární řád města Bohumína
Schváleno zastupitelstvem města dne 23.04.2012
Nabyla účinnosti dne 10.5.2012
___________________________________________________________________________

Město Bohumín
Obecně závazná vyhláška č. ………………, kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BOHUMÍNA
Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 23.4.2012 usnesením
č. 123/10, bod 1 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona 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 přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Požární řád města Bohumína upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
na území města Bohumína. Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany ve městě, podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
ve městě. Vymezuje kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města, jejich početní
stav a vybavení. Obsahuje přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti včetně seznamu ohlašoven požárů. Určuje způsob
vyhlášení požárního poplachu v obci.
(2) Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnických osob, podnikajících fyzických
osob a fyzických osob zabezpečovat další požadavky požární ochrany vyplývající ze
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Organizace požární ochrany
(1) Za zabezpečování požární ochrany na území města Bohumína odpovídá město Bohumín.
Výkonným orgánem je příslušný odbor dle kompetencí stanovených v organizačním řádu
Městského úřadu Bohumín a velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů města. Jejich
úkoly na úseku požární ochrany vyplývají ze zákona o požární ochraně.
(2) Město Bohumín při zabezpečování požární ochrany ve městě spolupracuje s:
a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
b) občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a
organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů se zřetelem na místní situaci
(1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jsou při provozování činností
povinny respektovat zásady požární bezpečnosti stanovené zvláštními právními předpisy.1
(2) Pořádání společenských, kulturních, sportovních, obchodních, zábavních, náboženských a
jiných akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je nutno provádět v souladu s platným
Nařízením Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob2.
(3) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů se považuje:
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane
suchý vítr,
b) období sklizně,
c) období skladování pícnin a obilovin,
d) topné období.
(4) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského
kraje na úřední desce krajského úřadu. Městský úřad Bohumín zveřejní toto vyhlášení
způsobem v místě obvyklým (na úřední desce, na webových stránkách města, ve
vývěskách apod.).
(5) Během vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou právnické osoby,
podnikající fyzické osoby a fyzické osoby povinny dodržovat platné Nařízení
Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů3.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
(1) Požární ochrana města je zabezpečena nepřetržitou službou jednotky Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, hasičská stanice
Bohumín a jednotkami sborů dobrovolných hasičů města.
(2) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události ve městě je
zabezpečováno nepřetržitou službou na lince tísňového volání 150 (příp. 112), kterou lze
zdarma použít z pevných telefonních linek (včetně veřejných telefonních automatů) i
mobilních telefonů.

Článek 5
1

Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně; vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení Moravskoslezského kraje, která mají
vztah k požární ochraně
2
Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
3
Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, jejich kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje a spravuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), které
provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech. Seznam těchto jednotek je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
této obecně závazné vyhlášky.
(2) O nasazení jednotlivých JSDH na výjezd k požáru nebo jiné mimořádné události
rozhoduje oerační a informační středisko hasičského záchranného sboru nacházející se
v sídle Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále je IBC) nebo
starosta města.
(3) V případě, že o nasazení JSDH rozhodne starosta města, zajistí informaci o výjezdu
jednotky na operační a informační středisko v sídle IBC velitel nebo jim pověřená osoba.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti
(1) Pro účely požární ochrany se na území města využívá a v provozuschopném stavu udržuje
hydrantová síť. Seznam hydrantů je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této
obecně závazné vyhlášky.
(2) Jako další zdroje vody pro hašení požárů se stanovují:
a) přírodní vodní zdroj: řeka Odra
b) umělé vodní zdroje:
rybník Záblatský (vlastník RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.)
štěrkovna Vrbice (vlastník KAMENOLOMY ČR s.r.o.)
Kališovo jezero (vlastník KAMENOLOMY ČR s.r.o.).
(3) Vlastníci nebo správci zdrojů vody pro hašení požárů jsou povinni tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.
(4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) musí zajistit volný příjezd mobilní požární
techniky ke zdrojům vody pro hašení. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Článek 7
Seznam ohlašoven požárů
(1) Funkci ohlašovny požárů města Bohumína plní operační a informační středisko
hasičského záchranného sboru v sídle IBC, telefonní číslo 150.
(2) Místem pro ohlášení požárů je rovněž každý veřejný telefonní automat.
(3) Nepřetržitou službu pro osobní ohlášení zajišťuje městská policie, která se nachází
v budově Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158 (telefonní číslo 156, mobilní číslo
731 130 666).

(4) Úkolem ohlašovny požárů je zejména přijímat hlášení o vzniku požáru a jiných
mimořádných událostech, vyhlásit požární poplach ve městě, případně v části města nebo
pro konkrétní jednotku požární ochrany.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
(1) Požární poplach je na území města Bohumína vyhlašován:
(2) signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón),
(3) signálem „Požární poplach“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty. Tento signál je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály.
(4) Zkouška sirén ve městě se provádí pravidelně každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin
dálkovým spuštěním sirén.
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených požárním poplachovým
plánem
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území
města určeny podle stupně požárního poplachu jednotky požární ochrany uvedené v platném
znění Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán
Moravskoslezského kraje4.
Článek 10
Sankční ustanovení
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.5
Článek 11
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Ke dni nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška
města Bohumína č. 1/2003 ze dne 21.5.2003, kterou se vydává Požární řád města
Bohumína ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 ze dne 19.5.2004, č. 9/2005 ze dne
2.11.20085 a č. 1/2008 ze dne 12.12.2007.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Bohumín.

Ing. Petr Vícha
starosta města

4

Ing. Lumír Macura
místostarosta města

Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského
kraje
5
§ 46 zákona č 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
Seznam jednotek sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
Kategorie Min. početní stav

Jednotka

Technika

FORD Tranzit
CAS 24 Renault
JSDH Bohumín – Skřečoň
JPO V
1+8
FORD Tranzit
JSDH Bohumín – Šunychl
JPO V
1+8
CAS 25 Š706 RTHP
FORD Tranzit
JSDH Bohumín Vrbice
JPO V
1+8
FORD Tranzit
AVIA
JSDH Bohumín – Záblatí
JPO V
1+8
CAS K25 LIAZ
Jednotka kategorie JPO III zasahuje i mimo území svého zřizovatele.
Jednotka kategorie JPO V zasahuje na území svého zřizovatele.
JSDH Bohumín - Starý Bohumín

JPO III

1 + 11

Ostatní jednotky na území města Bohumín
Jednotka

Kategorie Technika Druh jednotky

JSDH Bochemie a.s. Bohumín

JPO VI

dobrovolní

Příloha č. 2
Seznam hydrantů na území města Bohumína
město
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín
Bohumín

část
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Nový
Starý
Skřečoň
Záblatí
Vrbice
Pudlov
Kopytov

ulice
Svat. Čecha
Revoluční
Koperníkova
Palackého
Okružní
9. května
Studentská
nám. A.Mickiewicze
Studentská
Šunychelská
Lidická
Slezská (před NsP)
1. máje
Budovatelská
Ostravská
Drátovenská
Šunychelská

č.p. umístění
1128 před vchodem na travnaté ploše
u hřiště na travnaté ploše
Aquacentrum
853 za býv.kasárnami vpravo,první křižovatka
716 Slunečnice
křižovatka Kaufland, protější roh
781 kino náměstí
nádražní budova
607 naproti hřiště rest. Kuželna
1196 Gastrocentrum
před kruhovým objezdem vpravo
330 od PS první dům za nadjezdem vpravo
144 EMCO naproti přes cestu u č.p.144
333 naproti přes cestu v křižovatce
před čerpací stanici GLAPO
před odb.čerp.stanice EKO Czech
ČOV

typ
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
nadzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní

