Město Vimperk
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008,
„kterou se vydává požární řád města Vimperk“
Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 15.12.2008 usnesením č. 455 usneslo
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 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 Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou
vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Vimperk upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve
městě.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel
jednotky.
Za požární ochranu města odpovídá starosta.
Na městském úřadě působí referent pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který
organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími
na úseku požární ochrany.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádaní akcí je nutno respektovat Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob.
Obdobně platí Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
a) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje územní odbor
Prachatice, požární stanice Vimperk (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou (sirénu lze spustit dálkově
KOPIS JčK Č. Budějovice).

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a
vybavení
a) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města jsou uvedeny v příloze č. 1.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu města.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice Kaplířova 65 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

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 (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1. řeka Volyňka
2. rybníky v místních částech Klášterec, Korkusova Huť, Křesánov, Lipka, Michlova
Huť, Skláře, Solná Lhota, Vnarovy

b)
umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody,
apod.)
b.1.1 plně funkční požární hydranty se nacházejí v následujících lokalitách:
H1 – Náměstí Svobody č.15
H2 – Pivovarská (SOŠEaG)
H3 – Pivovarská č.75
H4 – Pražská x Kaplířova
H5 – Zlatá stezka č.608
H6 – Hřbitovní x Jiráskova
H7 – 1. máje x Johnova
H8 – Na Stráni č.582

H9 – Nádražní č.230
H10 – Sklářská č.315
H11 – Mírová č. 460
H12 – SNP č.461
H13 – Palackého č.376
H14 – Luční (u kotelny)
H15 – Čelakovského č.404
H16 – K rokli č.497

H17 – Hraničářská č.78
H18 – Boubínská(Hyundai)
H19 – 1. máje (areál ČOV)
H20 – Pod Homolkou x Hraničářská
H21 – Špidrova (u IZS)
H22 – Špidrova (u Rohde-Schwarz)
H23 – Špidrova (za Rohde-Sch.)
H24 – Náměstí Svobody č.8

H25 – Pražská č.29

H27 – Brantlova č.244

b.1.2 plně funkční hydranty v místních částech města:
Boubská – H1 u kapličky
Lipka
– H1 u čp.21
U Sloupů – H1 u penzionu

H2 u č.30
H2 u autoškoly

H3 u č.36
H3 u kotelny

b.2. požární nádrže v místních částech Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Pravětín,
Výškovice
c)
víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské
nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)

(2)
Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor
Prachatice.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, 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 je povinen1
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach
ve městě a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů
musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky
tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste
požár"
Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25sec. 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
vyhlašuje mobilním telefonem velitele jednotky SDH.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Jihočeského kraje
je uveden v příloze č. 3
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Pavel Dvořák, v.r.
starosta města

Ing. Bohumil Petrášek, v. r.
místostarosta města

Příloha č. 1
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Vimperk

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Vimperk

JPO II

10

Minimální počet členů
v pohotovosti
3

Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 32/8200/800 - S 3 Z
DA 8 - L 1 Z
PPS 12

1
1
1

Počet

Plovoucí čerpadlo FROGGY

1

Příloha č. 2
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár ve městě
Vimperk.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
operační středisko České Budějovice 950 230 111
požární stanice Vimperk, Špidrova 107
Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, podatelna
Městská policie Vimperk, Kaplířova 65
Policie ČR Vimperk, 1. máje 73
K ohlášení požáru je dále možno využít:
telefonní automaty - bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“,
mobilní telefon - bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“.

Příloha č. 3

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního
poplachového plánu kraje

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 pož.
poplachu
I.
II.

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Vimperk JSDHO Stachy JSDHO Zvíkov
HZS PS
JPO I
JPO II
JPO III
Prachatice JPO I
HZS PS Vimperk JSDHO Vimperk JSDHO Sv. Maří JSDHO Stachy
JPO I
JPO II

II.
III.
III.

Legenda:
JPO…………….

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany.

Počet členů……

skutečny 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.

Minimální počet členů
v pohotovosti....
minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd
minimálně 1+3

