Město Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška
Města Ledeč nad Sázavou

č. 4/2008

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou se na svém zasedání dne 15.9.2008 usnesením číslo
5.2008/4ZM-vz) usneslo vydat na základě § 29 odst.1, písmeno o) zákona 133/1985 Sb., o
poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poţární ochraně“) a v souladu s
§ 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška obce/města Ledeč nad Sázavou upravuje organizaci a zásady poţární ochrany
v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě
(1) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkami poţární ochrany
a) Jednotka SDH Ledeč n.S, kategorie JPO III,
se sídlem Ledeč n.S., Pivovarská 258
b) Jednotka SDH Vrbka, kategorie Poţární hlídka,
se sídlem ve Vrbce
c) Jednotka HZS kraje Vysočina, Ke skalce 32, 586 04 Jihlava
-PS Ledeč n.S. se sídlem Ledeč n.S., Pivovarská 258
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo
a) ukládá radě města předkládat zastupitelstvu informaci o stavu poţární ochrany ve městě
minimálně 1x ročně a vţdy po závaţných mimořádných událostech majících vztah
k poţární ochraně města,
b) konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti kontroly dodrţování povinností
stanovených předpisy o poţární ochraně bude součástí dokumentace města.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.
(1) Zvýšené nebezpečí vzniku poţáru trvale hrozí zejména při:
- pouţívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
- manipulaci, skladování a pouţívání hořlavých nebo poţárně nebezpečných látek,
- manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Podmínkou zajištění poţární bezpečnost při provozování těchto činností je respektování zásad
poţární ochrany stanovených obecně závaznými právními předpisy, technologickými postupy a
návody k obsluze.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje:
a) období déletrvajícího sucha
b)doba konání velkých společenských, kulturních, církevních, sportovních a jiných akcí.
Velkou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí akce s účastí více jak 200 osob, pokud budou
organizovány v objektech nebo s účastí více jak 500 osob u akcí organizovaných na volných
prostranstvích. Podmínkou pro jejich konání je rozšíření pořadatelské sluţby o poţární hlídku.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se pro účely této vyhlášky povaţují:
a) společenský dům města,
b) školy, internáty, ubytovací zařízení, věznice, dům sociálních sluţeb,
c) zimní stadion,
d) výškové budovy, obchody, stavby a zařízení, kde se shromaţďuje větší počet osob.
Podmínky poţární bezpečnosti v těchto objektech stanoví zákon o poţární ochraně a prováděcí
předpisy. Za jejich zabezpečování zodpovídají právnické nebo fyzické osoby, které objekty
vlastní, nebo jsou jejich správci, případně provozovateli v rozsahu stanoveném zákonem.
(4) Kontrolu dodrţování stanovených podmínek provádějí u právnických osob, podnikajících
fyzických osob a v místech se zvýšeným nebezpečím poţáru k tomu odborně způsobilé osoby
nebo tam, kde se zřizují, preventivní poţární hlídky.
Kontrolu dodrţování podmínek rovněţ vykonává v rámci státního poţárního dozoru Hasičský
záchranný sbor kraje Vysočina.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení poţáru, ţivelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem:
a) telefonickým ohlášením na čísle tel. 150 (případně 112-integrovaný systém)
b) osobním oznámením na Poţární stanici, Pivovarská 258, Ledeč n.S.
c) telefonickým ohlášením na Poţární stanici Ledeč n.S. 950 276 111
Ohlašovny poţárů jsou nahrazeny sítí telefonních budek a dostatečnou vybaveností
občanů mobilními telefony. (veškerá tísňová volání jsou směrována na krajské operační
středisko a jsou zdarma).
(2) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami poţární ochrany
uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení
(1) Město zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 2. Kategorie,
početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany jednotek
sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a č.2 jsou nedílnou
součástí poţárního řádu města.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví do poţární
zbrojnice v místě dislokace jednotky 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 poţárů a další zdroje poţární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah:
a) přirozené zdroje
1. řeka Sázava s čerpacími stanovišti: Tyršovo nábřeţí 54, Mlýnská 146, Matěje Kuděje
608
2. rybník v Ledči n.S. na Pláckách, vydatnost cca. 22500 m3
b) umělé zdroje
poţární nádrţe v místní části:
1) Sychrov vydatnost cca. 6500 m3
2) Vrbka
vydatnost cca. 15700 m3
3) Sačany
vydatnost cca. 3500 m3
4) Habrek
vydatnost cca. 240 m3
c) hydrantová sít´ v Ledči n.S.:
H1 M.Majerové 660
H2 28.října 500
H3 Poděbradova 350
H4 Stínadla 1048
H5 Zahradní 860
H6 Slunečná 1081
H7 Zahrádecká 1031
H8 Havlíčkova 789
H9 Wolkerova 843
H10 Haškova 605
H11 Údolní 936
(2) Město v případě potřeby zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením
zdrojů vody pro hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a vhodného směru
příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám poţární ochrany uvedeným v čl. 5 a
jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod,
Humpolecká 36096
(3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o poţární
ochraně, umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, zejména
udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku, trvalou pouţitelnost
zdroje
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uţivatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požární poplachu
Vyhlášení poţárního poplachu v obci/městě se provádí:
a) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec tón)
b) v místní části Vrbka intenzivním vyzváněním zvonu po dobu jedné minuty.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární poplach ve
městě vyhlašuje rozhlasem, megafonem nebo pomocí mobilních techniky SDH.
Čl. 9
Síly a prostředky
Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany podle výpisu z poţárního poplachového
plánu kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší VYHLÁŠKA č. 4/1997
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………….
Jaroslav Doleţal
místostarosta města

.………………….
Stanislav Vrba
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.9.2008
Sejmuto z úřední desky dne:

8.10.2008

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č 4/2008

Síly a prostředky jednotek požární ochrany ve městě
Ledeč nad Sázavou a místních částech
Název JPO
SDH Habrek-Vrbka

Název JPO
SDH Ledeč
n.S.

Dislokace
JPO
Vrbka

Dislokace JPO

Kategorie
JPO
požární
hlídka

Kategorie
JPO
Pivovarská 285
III

Počet členů VJ Technika
6

PPS 12

Počet členů VJ

Technika

18

DA - 12
PS Tohatsu

Výbava věcnými prostředky je dle vyhlášky 247/2001 Sb.

Název JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO
PS Ledeč n.S.
Pivovarská 285
I
Technika na PS Ledeč n.S.
CAS 24 M3S Camiva
CAS 32 S3R T-815
AZ - 30 M1Z IFA
RZA Mercedes
VEA Suzuki
MERO – přívěs na ropné havárie
Výbava věcnými prostředky je dle vyhlášky 247/2001 Sb.

Počet členů VJ
13
Počet
1
1
1
1
1
1

