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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 1/2010
požární řád města Slavičín
Zastupitelstvo města Slavičín se na svém zasedání dne 28.04.2010 usneslo usnesením č. XXII/9/2010 vydat
na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
Slavičín (dále jen „město“) za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před
možností zničení požárem.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi na území města je zajištěna jednotkami sborů dobrovolných hasičů města kategorie JPO II a
JPO V (dále jen „JSDH“) podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje – krajské ředitelství Zlín, kategorie JPO I, se sídlem Hasičská 307, Slavičín.
(2) Osoba odborně způsobilá pověřená zabezpečováním požární ochrany města plní úkoly v oblasti
požární ochrany dle uzavřené smlouvy ve spolupráci s odborem správním Městského úřadu Slavičín
(dále jen „úřad“).
(3) Odbor správní úřadu odpovídá za plnění úkolů města a úřadu podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem k jednotkám sboru
dobrovolných hasičů města.
(4) Velitelé JSDH města:
a) udržují trvalou akceschopnost svých JSDH;
b) provádí odbornou přípravu svých JSDH podle plánu odborné přípravy;
c) řídí provádění stálé údržby požární techniky, výstroje, výzbroje a materiálů;
d) vedou evidenci techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany;
e) zúčastňují se stanovené odborné přípravy organizované Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje;
f) udržují si potřebnou fyzickou zdatnost a vedou členy svých JSDH k fyzické a odborné způsobilosti;
g) spolupracují s osobou odborně způsobilou pověřenou zabezpečováním požární ochrany u úřadu;
h) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty města.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje zejména:
a) konání slavností, poutí a trhů na území města (Horní náměstí, zámecký park);
b) kulturně společenské akce pořádané v objektech Sokolovna, zámek, Orlovna, kulturní dům
v Nevšové;
c) provozování ohňostrojů a zábavné pyrotechniky;
d) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty a manipulace s hořlavými kapalinami a plyny;
e) spalování hořlavých látek na volném prostranství.
(2) Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (200 osob a více) zajistí
organizátor akce. Organizátor akce je povinen při zabezpečení požární ochrany dodržet podmínky, které
stanoví zvláštní právní předpis1).
1)

nařízení Zlínského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
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(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména:
a) kulturní dům Sokolovna;
b) Orlovna;
c) kulturní dům v Nevšové;
d) objekty právnických osob a podnikajících fyzických osob, kdy tyto provozující činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím.
(4) Požární bezpečnost objektů se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů je řešena jejich vlastní požární
dokumentací v souladu se zvláštními právními předpisy2).
(5) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje zejména:
a) období dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot. V tomto období se zakazuje rozdělávat
ohně, kouřit, či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesích a v blízkosti všech hořlavých látek a
materiálů;
b) období silného větru;
c) období vyhlášené městským úřadem na základě závažného důvodu.
(6) Dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a podmínky požární bezpečnosti v této době dále stanoví
zvláštní právní předpis1).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
(1) Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely města je zajištěna:
a) nepřetržitou službou jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, stanice Slavičín,
Hasičská 307;
b) akceschopností JSDH města uvedených v čl. 5.
(2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečena
systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje JSDH města uvedené v tabulce č. 1.
Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH města jsou uvedeny v příloze
č. 1.
tabulka č. 1
dislokace JPO
Slavičín
Hrádek
Divnice
Nevšová

kategorie JPO
II.
V.
V.
V.

počet členů
16
9
10
11

minimální počet členů v pohotovosti
1 velitel + 3 členové
1 velitel + 3 členové
1 velitel + 3 členové
1 velitel + 3 členové

(2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do místně příslušné
požární zbrojnice, anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

2)

např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů,
zákon č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení Zlínského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
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Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Město zajišťuje potřebné zdroje vody pro hašení požárů a vyžaduje od majitele vodovodní sítě její
údržbu tak, aby byla použitelná pro potřeby hašení. Pro hašení požárů ve městě jsou trvale k dispozici
následující zdroje vody:

(2)

(3)
(4)
(5)

tabulka č. 2
městská část
zdroj vody
Slavičín
hydrantová síť, požární nádrž Lukšín, rybníky Slavičín 1 a Slavičín 2
Hrádek
hydrantová síť
Divnice
hydrantová síť
Nevšová
hydrantová síť
Město předává jednotkám požární ochrany plán města s vyznačením umístění hydrantů a dalších
vodních zdrojů a dohlíží, aby v objektech v majetku města, kde charakter provozu nedovoluje hasit
vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.
Dokumenty osvědčující trvalou použitelnost těchto zdrojů vody, podmínky této trvalé použitelnosti a jiné
podklady nutné k užití těchto zdrojů jsou uloženy na odboru správním úřadu.
Dokumenty dle odst. 3 jsou v závislosti na místní situaci či jiných skutečností aktualizovány vlastníkem
zdroje vody, který o těchto změnách pravidelně informuje osoby pověřené zabezpečováním požární
ochrany ve městě.
Další zdroje vody nejsou zajištěny z důvodu nemožnosti zabezpečení jejich trvalé použitelnosti.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Seznam ohlašoven požárů, odkud lze hlásit požár a telefonní čísla důležitých orgánů, je uveden v
tabulce č. 3. Každá z ohlašoven požáru je vybavena řádem ohlašovny požáru se seznamem důležitých
telefonních čísel (příloha č. 2).
tabulka č. 3
městská část
Slavičín
Hrádek
Divnice
Nevšová

objekt, adresa
Hasičská zbrojnice, Hasičská 307, 763 21 Slavičín
Božena Koběrská, Hrádek, Nádražní 56, 763 21 Slavičín
Miroslav Juřík, Hrádek, Nádražní 48, 763 21 Slavičín
Rostislav Studenka, Divnice 11, 763 21 Slavičín
Ing. Antonín Gbelec, Divnice 19, 763 21 Slavičín
Jana Drgová, Nevšová 148, 763 21 Slavičín

telefonní spojení
950 673 602
732 541 238
577 341 505
577 341 925
577 342 229
605 378 994

(2) Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů".
(3) Dalšími místy odkud lze hlásit požár jsou:
a) místa označená tabulkou „Zde hlaste požár“,
b) místa označená symbolem telefonního čísla „150“,
c) místa, na kterých se nacházejí veřejné telefonní stanice.
(4) K ohlášení požáru může být použit rovněž jakýkoli telefonní přístroj napojený na veřejnou telefonní síť.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
(1) Požární poplach je ve všech částech města vyhlášen hasičskou sirénou nebo městským rozhlasem podle
celostátně platného signálu „Požární poplach“ - 25 s. zapnuto, 10 s. vypnuto, 25 s. zapnuto.
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu nebo v případech, kdy nelze
použít způsob uvedený v odst. 1, se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí mobilních telefonů a
pevných telefonních stanic nebo např. trubkou pomocí signálu „HO-ŘÍ“ v délce trvání 1 minuty,
zvoněním zvonu v délce 1 minuty, telefonicky, apod.
(3) K ověření požárního řádu města, zejména akceschopnosti JSDH města, věcných prostředků požární ochrany,
použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti
fyzických osob pro případ vzniku požáru, se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.
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Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Zlínského kraje
tabulka č. 4
městská část
Slavičín

1. stupeň požárního nebezpečí
pořadí jednotek
Slavičín JPO I + JPO II
Hrádek JPO V
Bojkovice JPO II

Divnice

Divnice JPO V
Slavičín JPO I + JPO II
Štítná n. Vl. JPO III

Hrádek

Hrádek JPO V
Slavičín JPO I + JPO II
Štítná n. Vl. JPO III

Nevšová

Nevšová JPO V
Slavičín JPO I + JPO II
Štítná n. Vl. JPO III

2. stupeň požárního nebezpečí
pořadí jednotek
Luhačovice JPO I + JPO II
Val. Klobouky JPO I
Divnice JPO V
Nevšová JPO V
Štítná n. Vl. JPO III
Luhačovice JPO I + JPO II
Hrádek JPO V
Bojkovice JPO II
Nevšová JPO V
Rokytnice JPO V
Luhačovice JPO I + JPO II
Divnice JPO V
Bojkovice JPO II
Nevšová JPO V
Rokytnice JPO V
Luhačovice JPO I + JPO II
Divnice JPO V
Bojkovice JPO II
Hrádek JPO V
Rokytnice JPO V

3. stupeň požárního nebezpečí
pořadí jednotek
Vlachovice JPO V
Újezd JPO III
Lipová JPO V
Petrůvka JPO V
Pozlovice JPO III
Vlachovice JPO V
Újezd JPO III
Lipová JPO V
Petrůvka JPO V
Pozlovice JPO III
Vlachovice JPO V
Újezd JPO III
Lipová JPO V
Petrůvka JPO V
Pozlovice JPO III
Vlachovice JPO V
Újezd JPO III
Lipová JPO V
Petrůvka JPO V
Pozlovice JPO III

Požární jednotky jsou na místo zásahu povolávány prostřednictvím operačního střediska Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje na vyžádání velitele zásahu.

Čl. 10
Ostatní ustanovení
(1) Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
(2) Aktualizace údajů uvedených v tabulkách příslušných článků a dále v přílohách této obecně závazné
vyhlášky bude prováděna každoročně vždy k 31.12. příslušného roku.

Čl. 11
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Není-li v této obecně závazné
3)
vyhlášce stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednání obecné předpisy .

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 01/2002,
Požární řád ze dne 10.04.2002.
3)

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2010.

Ing. Jaroslav Končický v.r.
starosta

Ing. Pavel Studeník v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne:

03.05.2010

Sňato z úřední desky úřadu dne:

19.05.2010
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Příloha č. 1 – Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
JSDH Slavičín – část Slavičín
Druh

počet
kusů

registrační
značka

rok
výroby

identifikační
číslo (VIN)

výkon
čerpadla
(l/min.)

obsah
nádrže
na vodu (l)

cisternový automobil
Tatra CAS 32 –T 815

1

2 Z0 7862

1985

26560-127

3 200

8 600

1

ZL 30 - 75

1978

17.7808203

1 200

1

2Z7 0540

1998

VF1FDBCH5

1

---

1972

3404/4446

1

---

2004

---

1

---

2005

---

8

---

Avia DVS 12A 30 se
stříkačkou přenosnou
pojízdnou PS -12 R
Renault Master –
osobní automobil
Jednonápravový
požární přívěs SVA
PPS 12
čerpadlo elektrické
kalové
Motorová pila
Husqvarna H 359
Přístroj dýchací
vzduchový

obsah
nádrže na
pěnidlo (l)
600
(pěnidlo není
v nádrži)

1 200
400

---

JSDH Slavičín – část Hrádek
Druh
skříňový automobil
Tatra T 805
Jednonápravový přívěs –
přenosná motorová
stříkačka PPS 12 R 7121
el. kalové čerpadlo 380V

výkon
čerpadla
l/min.

počet
kusů

registrační
značka

rok výroby

identifikační číslo (VIN)

1

ZL 30 - 78

1956

668960

1

---

1992

0571

1 200

1

---

1999

počet
kusů

registrační
značka

rok výroby

identifikační číslo (VIN)

výkon
čerpadla
l/min.

1

2Z4 4748

1994

JN1WYGY6OU0000574

1

---

1968

3404/996

1 200

1

---

2002

počet
kusů

registrační
značka

rok výroby

identifikační číslo (VIN)

výkon
čerpadla
l/min.

1

ZLA 18-92

1957

L000582

1

---

1974

3404/1000

JSDH Slavičín – část Divnice
Druh
osobní terénní automobil
Nissan kombi
jednonápravový požární
přívěs PPS 12 - stříkačka
el. kalové čerpadlo

JSDH Slavičín – část Nevšová
Druh
skříňový automobil
AVIA 31.1 N
jednonápravový požární
přívěs SVA PPS 12

1 200
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Příloha č. 2 – Řád ohlašovny požárů

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Tento řád stanoví povinnosti obsluhy ohlašovny požáru pro rychlé a správné převzetí hlášení o případu,
včasného vyhlášení poplachu a přivolání požárních jednotek a jiných služeb na pomoc při likvidaci požáru.
I.
Zřízení ohlašovny
Město Slavičín zřizuje ohlašovny požárů podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. j) bod 1. zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 13 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
II.
Ohlašovny požárů na území města
Ohlašovna požárů – krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje …..................... 112, 150
Místní ohlašovny požárů města včetně městských částí označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:
městská část
Slavičín
Hrádek
Divnice
Nevšová

objekt, adresa
Hasičská zbrojnice, Hasičská 307, 763 21 Slavičín
Božena Koběrská, Hrádek, Nádražní 56, 763 21 Slavičín
Miroslav Juřík, Hrádek, Nádražní 48, 763 21 Slavičín
Rostislav Studenka, Divnice 11, 763 21 Slavičín
Ing. Antonín Gbelec, Divnice 19, 763 21 Slavičín
Jana Drgová, Nevšová 148, 763 21 Slavičín

telefonní spojení
950 673 602
732 541 238
577 341 505
577 341 925
577 342 229
605 378 994

III.
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru
Obsluha ohlašovny požárů:
a) v případě, že přijímá hlášení od občana, zjistí a zaznamená od volajícího následující údaje:
- o jakou událost se jedná
(požár, havárie vozidla apod.)
- kde k události došlo
(místo a adresa případu)
- rozsah události
(hoří v bytě, střecha, tráva apod.)
- jméno a číslo telefonu osoby oznamující událost.
(jméno a příjmení, adresa, telefon)
b) oznámí událost na Krajské operační a informační středisko (dále jen KOPIS) Zlínského kraje a dále
postupuje podle pokynů KOPIS HZS Zlínského kraje a v souladu s požárně poplachovým plánem kraje;
c) v případě, že přijímá hlášení o vzniku požáru z KOPIS HZS Zlínského kraje, řídí se přímo pokyny KOPIS
HZS Zlínského kraje a v souladu s požárně poplachovým plánem kraje. O hlášené události provede záznam.
IV.
Vyhlášení požárního poplachu
1. Po převzetí hlášení obsluha ohlašovny požárů vyhlásí poplach místní jednotce požární ochrany a vyšle ji
na místo události podle pokynů KOPIS HZS Zlínského kraje, případně se řídí přímo pokyny KOPIS HZS
Zlínského kraje.
2. Obsluha ohlašovny vyhlásí požární poplach v částech Slavičín, Divnice, Hrádek na Vlárské dráze,
Nevšová sirénou podle celostátně platného signálu přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty:
25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto
3. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu obsluha ohlašovny požárů
vyhlásí poplach místní jednotce požární ochrany osobně nebo použije mobilní telefony členů jednotek
SDH.
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V.
Důležitá čísla pro místní ohlašovnu požárů
Hasiči
Krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje ...................
Požární stanice Slavičín, Hasičská 307 ......................................................
Telefonní spojení na jednotky 1. stupně požárního poplachového plánu ZK:
- Slavičín
JPO I ....................................................................................
JPO II ...................................................................................
- Divnice
JPO V ...................................................................................
- Hrádek
JPO V ...................................................................................
- Nevšová JPO V ...................................................................................

950 673 602
950 673 602, 775 987 805
604 674 082
777 897 723
777 340 059

Policie
Policie ČR:
- tísňové volání ..........................................................................................
- obvodní oddělení Slavičín, Osvobození 309 ...........................................
Městská policie, Slavičín budova radnice, Osvobození 25 .........................

158
974 666 606
577 004 858, 603 230 208

Pohotovostní služby
zdravotnická záchranná služba ...................................................................
poruchy elektrický proud ..............................................................................
poruchy plyn ................................................................................................
poruchy voda ...............................................................................................

155
800 22 55 77
1239
577 124 240

Městský úřad Slavičín, Osvobození 25
starosta ........................................................................................................
místostarosta ...............................................................................................
ústředna .......................................................................................................

577 004 807, 603 230 207
577 004 806, 603 230 206
577 004 800, 603 474 588

112, 150
950 673 602

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Řád ohlašovny požárů musí být vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně požárů a s jeho
obsahem musí být prokazatelně seznámeny osoby pověřené ohlašovnou požárů.
2. Tento Řád ohlašovny požárů byl schválen usnesením Zastupitelstva města Slavičín č. XXII/9/2010 dne
28.4.2010 a nabyl účinnosti 01.06.2010.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Ing. Pavel Studeník
místostarosta
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