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Návrh na usnesení
ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic, kterou se vydává
Požární řád města Čelákovic.

Důvodová zpráva
Předkládáme ZM Čelákovic k projednání v souladu s ustanovením § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád
města Čelákovic.

v Čelákovicích, dne 14. 4. 2014

Obecně závazná vyhláška
města Čelákovic č. E 2/2014
kterou se vydává Požární řád města Čelákovic
Zastupitelstvo města Čelákovic č. 28/2014 dne 24. 4. 2014 schválilo v souladu s ustanovením § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád
města Čelákovic:
Čl. 1
Účel
Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen "PO") ve městě, vymezuje
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti
fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob
hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení
požárního poplachu.
Čl. 2
Organizace požární ochrany ve městě
1) Za požární ochranu obce odpovídají orgány města. V otázkách požární ochrany jedná s občany,
podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta obce nebo
jím pověřený zástupce.
2) V objektech, které vlastní nebo užívá město ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plní město
povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
Čl. 3
Jednotka požární ochrany
Město Čelákovice z ř í d i l o Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic (dále jen „JSDH“):
a. kategorie III/2
b. dislokace JSDH: požární zbrojnice JSDH Čelákovice, Prokopa Holého 1664 v Čelákovicích
c. celkový početní stav JSDH: 24 členů včetně velitele
d. minimální počet členů JSDH v pohotovosti pro výjezd: 8
Čl. 4
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických jsou stanoveny obecně závaznými právními
a technickými předpisy (např. § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (např. § 17, § 18
a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními
požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.

Čl. 5
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot
a mimořádného sucha.
2) Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na
území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení
období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským úřadem
Středočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.
3) Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může
dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu
nejsou tímto dotčena,
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření
po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni
píce a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování
vybavena lapači jisker nebo jiným obdobný zařízením,
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
e) zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení
zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.
Čl. 6
Zdroje požární vody, hasební látky
Město zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy
použitelná.
Jako zdroje požární vody město určuje:
- myčka v budově hasičské zbrojnice Prokopa Holého 1664 v Čelákovicích
- hydranty umístěné ve městě dle aktuálního plánku ve dvou vyhotoveních, uložených u :
1x MěÚ Čelákovice – odbor hospodářský
1x JSDH Čelákovice
přírodní zdroj – řeka Labe
Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,
čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento v jednom vyhotovení předává
JSDH a dále jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Čl. 7
Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
Budova hasičské zbrojnice, Prokopa Holého 1664 v Čelákovicích
MěÚ Čelákovice,náměsti 5.května č.1 – podatelna
Kovohutě Čelákovice, Křižíkova ul. 270/17

telefon: 326 991 555
telefon: 326 929 111
telefon 326 920 688

Vyhlášení požárního poplachu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města :
a) požární sirénou přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
b) v případě mimořádné živelné pohromy přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
c) prostřednictvím svolávacího systému Modulu KANGA + pro členy JSDH.

Čl. 8
Zabezpečení pohotovosti JSDH
Město Čelákovice jako zřizovatel JSDH vytváří podmínky pro činnost a akceschopnost JSDH, kterou
ověřuje nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu ve městě.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E 2/2008,
kterou se vydává Požární řád města Čelákovic z 24. 4. 2008.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Nedílnou součástí této OZV je příloha č. 1 a 2.

........................................................
Milan Tichý
místostarosta I

Vyvěšeno:
Sejmuto:

.............................................................
PhDr. Zdeňka Tichá
starostka

Příloha č. 1 k OZV vyhlášce, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic

Požární technika a věcné prostředky JSDH Čelákovice

Prostředek
CAS 25K/LIAZ 101
CAS 32T 815
TA – 8 IVECO
RZA –OPEL CAMPO
člun MARINE 17H + motor TOHATSU 50B
PS 12
Vyprošťovací zařízení LUCAS – RZA
Vyprošťovací zařízení LUCAS GO3 T – CAS 25K
Vysokotlaký agregát MVP – Honda 5,5hP
Plovoucí čerpadlo
Přenosné motorové čerpadlo WB 30XT
Kalové čerpadlo KDFU – 80
Kalové čerpadlo GFRU – 50
Kalové čerpadlo SGK – 304 F
JMP HUSQUARNA
Vysavač STIHL na bodavý hmyz + kukla
Motorová rozbruš. pila PARTNER K 950
Motorová rozbruš. pila HUSQUARNA K 750
Elektrocentrála HERON 60 AWR-3 (CAS 32T 815)
Elektrocentrála HONDA GX 240 (CAS 25K)
Elektrocentrála Hecht GG 2000 I (TA – Iveco) 1 x
Přenosný přetlakový ventilátor PAPIN – 350
Svolávací modul KANGA+ 602 500 759

počet
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1

Příloha č. 2 k OZV vyhlášce, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového
plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu
prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační středisko HZS kraje samo.

Jednotka obce (města)

spojení (telefon)

HZS Stč. kraje, stanice Stará Boleslav (JPO I)
CAS 32, AZ 30, AP 20, RZA 2,
NK NJK ADR, TA 2, OA Š Fabia, OA Ford
Tranzit, CAS 15 Mercedes Benz

150
950 882 111 – spojovatel
950 882 114 – velitel stanice

SDH Čelákovice (JPO III/2)
CAS 32, CAS 25 K, TA – 8 IVECO, RZA –OPEL
CAMPO, člun MARINE 17H, PS 12

326 991 555 – hasičská zbrojnice
725 021 815 - velitel
731 136 156 – hlídka MP Čelákovice

SDH Brandýs n. L (JPO II/1)
CAS 20 T 815, AP 22, RZA, CAS 32 T815

326 902 983 – hasičská zbrojnice
737 177 167 - velitel

SDH Stará Boleslav( JPO III/1)
DA IVECO, CAS 25 K

608 847 557 - velitel

