Obecně závazná vyhláška č.2/2007
Zastupitelstvo města Týnec nad Labem se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usneslo vydal
na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zák. o požární ochraně
v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM
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Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Týnce nad Labem
dne 19. dubna 2007 pod č. usnesení. 87/2007
na úřední desce.

a nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšeni

1. Účel
Požární řád města Týnec nad Labem upravuje organizaci a zásady zabezpečeni požární ochrany
v obci dle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.

2. Organizace požární ochrany.
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město Týnec nad Labem,
které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně
K zajištění požární ochrany (dále jen "PO") Město Týnec nad Labem:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH) s místní působností,
která provádí hašení požárů a záchranné akce při živelných pohromách

a jiných

mimořádných událostech ve svém územním obvodu.
b)

Starosta města písemně jmenuje a odvolává velitele JSDH v souladu s § 68 zákona č.
133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

c) plní další úkoly vztahující se na obec z § 29 zákona,
d) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany města minimálně 1 x za 12
měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce.

3. Zajištění požární bezpečnosti ve městě
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech
a) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby:
- zajišťují, aby při všech činnostech, které provádí byly respektovány zásady požární
ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o požární ochraně,
vyhláškou č. 172/2001 Sb., o požární prevenci, stavebním zákonem a dalšími
předpisy majícími vztah k požární ochraně
- spolupracovat s obcí při řešení společných otázek požární bezpečnosti v obci
(viz.příloha č.l tohoto požárního řádu)
b) Povinnosti fyzických osob:
- dodržovat základní povinnosti vyplývající fyzickým osobám z § 17, 18, 19 a 20 zákona
o požární ochraně a § 42,43 a 44 vyhlášky. č.246/2001 Sb. o požární prevenci
(viz.příloha 2 tohoto požárního řádu)
c) Povinnosti při akcích s účastí většího počtu osob:
- pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, je povinen ustanovit
preventivní požární hlídku.

4. Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě.
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě je zabezpečováno:
- udržováním akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města,
- nepřetržitou službou jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
územní

pracoviště Kolín.
5. Jednotky požární ochrany

Typ jednotky – Města Týnec Labem JPO III
Početní stav JPO III – Týnec nad Labem 19 hasičů
Počet zásahových družstev – 3
Typ jednotky – Lžovice (městská část) JPO V
Početní stav JPO V – Lžovice - 25 hasičů
Počet zásahových družstev – 1
Technické vybavení jednotky
6. Zdroje požární vody
Město zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele veřejné vodovodní
sítě ,aby požární hydranty umístěné na této síti byly vždy použitelné.
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dále provozovatel předává jednotkám PO aktuální plán města s vyznačením umístění
hydrantů a dalších vhodných vodních zdrojů.

7. Ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů
Město nezřizuje ohlašovny požárů, protože žádné místo v obci nevyhovuje § 1 písm. n)
vyhlášky2.
Město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního číslu " 150" :

8. Vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášeni požárního poplachu ve městě se provádí
a)

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty.

b)

rozesláním krátké textové zprávy (SMS) předem definované skupině osob prostřednictvím
modulu Kanga,

c)

v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášeni požárního poplachu se požární poplach
ve městě vyhlašuje prostřednictvím mobilní a pevní tel. sítě. V případě nutnosti varovat
obyvatelstvo se použije VISO.

9. Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška ze dne 27.2.1991, kterou se vydal Požární řád obce Týnce
nad Labem

10. Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č,

133/1985 Sb., o požární ochrana, ve

znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.

Mgr. Zuzana Hájková
místo starosta města Týnec nad Labem

Vyvěšeno dne: 27.4.2007

Sejmuto dne : 11.5.2007

Josef Polák
starosta města Týnec nad Labem

Požární poplachový plán Pro město: Týnec nad Labem

V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v
obci následující jednotky PO.

1. stupeň

Jednotka

HZS Stč.kraje-Kolín
Žiželice
Týnec nad Labem

2. stupeň

Jednotka

Kutná Hora
Velký Osek
Žehuň

3. stupeň

Jednotka

Přeluč
Chlumec nad Cidlinou
Libice nad Cidlinou
Starý Kolín
Nové Dvory
Městec Králové

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
okresního operačního střediska.

JEDNOTKY PO
Řízené -Městem Týnec nad Labem

Jednotka (JPO -III) Týnec nad Labem
Velitel jednotky: p. Stanislav Morávek

Starosta jednotky : p. Miroslav Jareš

Jednotka(JPO - V) Lžovice
Velitel jednotky: p. Ivan Vaňek

Starosta jednotky: p. Michal Doucha

