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obecně závazná whláška č.312007

PoŘÁRNÍ ŘÁu vrĚsrA vYŠŠÍ nnoD

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod se na svém zasedání dne 16. 4.2007
usneslo vydat na zák|adě s 29' odst. 1 písm. ol zákona č. 133/1985 Sb.' o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 10 písm. d/' $
84 odst. 2 písm. hl zákona č.12812000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.



Čt. t
Úvodní ustanovení

Požární řád Města Vyšší Brod upravuje organizaci a zásady zabezpečeil požární
ochr.any ve městě Vyšší Brod podle $ 15, odst. I natízeni vlády č, I72l200I Sb., k provedení
zákona o požérrní ochraně, ve znění naŤízení vlády č" 49812002 Sb"

Čl z
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve

městě

oclrrana Životů, zdravi a majetku občanů před požáry, Živelnými pohromami a jinými
r.rrir.rroř.ádnýrrri událostnri na území města je zajištěna jednotkou sbortt dobrovolných hasičťr
obce Vyšší Brod /dále jen JSDHo/ podle článku 5 a dále jednotkamipožárni ochrany podle
poŽárního poplachového plánu kraje uvedenými v článku 6.

Čt. s
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

l. Za činnosti, při kterýclr htozi nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek' považují
společenské, kulturní a spottovní akce konané na veřejně přístupných objektech a prosto-
rech, kde se slrromaŽďuje více neŽ 200 osob.

2. Za dobll se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a/ období vytlžíváni přírodního prostředí k rekreačním účelům od 1. 4. do 31. 10. ka-
1errdář.níl'ro roku,

b/ období nimoř.ádných klimatických podmínek - období déle trvajícího strcha. Začátek a
ukorrčení období déle tr.vajícího sucha vyhlašuje hejtman pro celý kraj nebo jeho část.
Požární bezpečnost v těchto obdobíchje zpřísněna.

3. Za obje\<ty se zvýšenýnr nebezpečím vzniku požáru se považují týo objekty ve vlastnictví
nrěsta: kirro č. p.250

důrn s pečovatelskou sluŽbou č. p' 380
nrěstská knihovna č. p. 250

4. Pro zajištění požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebez-
pečí vzniku požáttt platí příslušná nařízení Jihočeského kraje.

Čt.l
Zp ů s o b n e p řetržitéh o zabezpečení poŽárn í o ch ra ny

1. Přijetí ohlášerrí požárv, Živelrré pohromy nebo jiné mimořádné události v katastru města, je
zabezpečeno systénrem olrlašování uvedeném v čl. 8.

2. ochrana Životťr, zdravi a majetktr občanů pŤeďpožáry, žive|nými pohrornami a jinými mi-
minror'ádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární oclrany
rrvedenýrui v čl. ó.



3. Město ověřuje pohotovost JSDHO alespoň jednou ročně vyhlášením cvičného požárního
poplachtr. od korrtroly lze upustit u JSDHo, jejíŽ doba výjezdu byla V roce ovět'ena vý-
jezderrr k poŽár.u nebo jinému zásahu"

Čt. s
Jednotka sboru dobrovo|ných hasičů obce, kategorie, početní stav a

vybavení

1. Město ztizu1ejednotku sboru dobrovolných hasičů

Dislokace iednotkv Kateeorie JPO Počet členů
Vyšší Brod

2. Vybavení požárni technikou
LIAZ CAS-25 - cisterna' požárni stříl<ačka
T-148 CAS_32 - cisterna, požární stři.kaěka
IFA W50 - výsuvný Žebřík 31 m
T-613 _ vozidlo rychlé technické pomoci
AVIA-3O - vozidlo rychlé technické pomoci
AVIA-31 _ dopravní vozidlo
T-138 _ autojeřáb AV-8, naviják 36 t
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čt. o
Výpis z poplachového plánu Jihočeského kraje

Jedrrotky poŽární ochrany j sou prlvol ávány v počtu potřebném pto zdo|ávání požári'

Název katastru Jednotky v 1. stuoni poplachu

Bolechy č.687I11 HZS Frymburk
JSDHO Vyšší Brod
JSDHO PÍizeř
HZS Česk'ý Krumlov

Dolní Drko|ná č. 788945 HZS Frymburk
JSDHO Vyšší Brod
JSDHO Horní Dvořiště
HZS Český Krumlov

HZS Frymburk
JSDHO Vyšší Brod
JSDHO H.rrní DvořiŠtě
HZS Český Krumlov

HZS Frymburk
JSDHO V'yšší Brod
JSDHO Přízeř

Herbertov č. 788988

Hrudkov č. 788953



HZS Ceský Krumlov

Studánky č. 788970 HZS Frymburk
JSDHO V1,šší Brod
JSDHO Hclrní Dvořiště
HZS Český Krumlov

Svatomírov č.789003 HZS Frymburk
JSDHOVyšší Brod
JSDHo Hclrní Dvořiště
HZS CeskÝ Krumlov

vyšší Brod č. 788996 HZS Frymburk
JSDHO Vyšší Brod
JSDHO Loučovice
HZS Česk.i Krumlov

Čl.l
Přeh|ed o zdrojích vody pro hašení poŽárfi a podmínky jejich trvalé

použitelnosti

Město stanovuje následující zdr.oje vody pro hašení požár.i, které musí svou kapacitotl,
urrnístěnírrr a vybavením ltmoŽnit účinný požární zásah:

l. Vyšší Brod _ řeka Vltava' rybník pod klášterem, potok Menší Vltavice, hydrantová síť.

2. Studánky - rybník, hydrantová síť.

3' Lachovice - rybník

4. Hrudkov _ rybník, hydrantová síť v objektu nemocnice.

Čl.8.
Způsob vyhlášení požár,ního poplachu a ohlašování požárů

1. Vylrlášení poŽárnílro poplachu sirénou a elektronickou sirénou.
ď sirér.ra _ signál ,,požární poplach.. je vyhlašován přerušov aným tónem po dobu jedné

mintrty l25. soc. tón _ l0 sec. pauza' _ 25 sec. tóď.

b/ elektronické siréna _ krátce přerušovaný tón s následným hlasovým hlášenírn ,,požátní
poplach".

c/ v případě por.trchy tecl.rnických zařizení pro vyhlášeni požárního poplachu se požarní

póplach vyhlašuje výstraŽným zaŤízenim poŽámího vozid|a, nebo vozidla rněstské po-

licie, včetně podávárrí informace o mimořádné události zvukovým zaÍizenim vozidla.

2. al Požáry se ohlašují voláním z mobi]ních telefonů, nebo z veřejných telefonníclr automatťt

natlzemi města' na tísňové linky 1.50 nebo 112.



Čt. q.

Zrušovací ustanovení

Tor'tto obeorrě závaznou vylrláškou se lr"rší obecně 'závazná vyhláška č.4l9B - ',PoŽát.tri
řád rrrěsta.. ze dne 29. 6. l998.

cl. 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá Úrčirrnosti patnáctým dnem po dni vylrlášerrí.

bl PoŽár lze také ohlásit
/ot.tlezetro lra pracovní

Vyrri5.r'to Orr.'

a'
SC.JtllLltO Llne:

Nabytí účirrrrosti:

v budově Městského ťrřadu Vyšší Brod - spojol,atelka380146 53]
dny a pracovni dobu/.
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