Požární řád města Mělníka

MĚSTO MĚLNÍK

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mělníka
číslo 1/2009,
kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚLNÍKA

Zastupitelstvo města Mělník schvaluje a vydává dne 19.5. 2009 svým usnesením číslo
107/2009 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád
města Mělníka (dále je „požární řád“).

Článek 1.
Úvodní ustanovení
Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany 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 města, zajištění zdrojů vody pro hašení,
způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.

Článek 2.
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1. Za požární ochranu města odpovídají orgány města. V otázkách požární ochrany jedná
s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní
správy starosta města 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.

Článek 3.
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
1. 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
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požárního řádu města nejsou dotčeny. Při provozování činností dodržují podnikající
fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.
2. 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 města nejsou dotčeny.
Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.

Článek 4.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpeční vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
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 města vyhlašuje starosta města. Vyhlášení zveřejní městský 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 neodkladné zemědělské činnosti; 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.

Článek 5.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 8. této obecně závazné
vyhlášky.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami požární ochrany dle ust.
§ 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
předurčených pro zásah na území města v I. stupni požárního poplachového plánu kraje
jednotkou hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS“), Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů města Mělníka (dále jen “JSDH města Mělníka“ nebo „JSDH“) a
dále jednotkami SDH přilehlých obcí podle platného poplachového plánu kraje (výpis pro
město Mělník viz příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky).
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Článek 6.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
1. O zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mělníka rozhodlo zastupitelstvo
města Mělníka na svém zasedání dne 9. prosince 2003 usnesením č. 636/2003 s účinností
od 1.1.2004.
Kategorizace JSDH města Mělník: JPO III
Početní stav: 33 osob
Požární družstva: 4
1. Požární družstvo Mělník – Blata
Technika: CAS 25 Š 706 RTHP, AVIA A-31, PPS 12
2. Požární družstvo Mělník – Mlazice
Technika: CAS 32 TATRA 815, PPS 12
3. Požární družstvo Mělník – Chloumek
Technika : CAS 32 T 148, PPS 12
4. Požární družstvo Mělník – Vehlovice
Technika : CAS 32 T 815, AVIA A-31, PPS 12.
2. Město jako zřizovatel JSDH vytváří podmínky pro činnost a akceschopnost JSDH a
ověřuje je nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu ve městě.

Článek 7.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
1. Město zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu
tak, aby byla vždy použitelná.
2. 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 veliteli JSDH a dále Hasičskému záchrannému sboru
Středočeského kraje.
3. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou a vybavením umožnit účinný požární zásah:
- přírodní: řeka Labe
- umělé:
• v letním období voda v bazénech letního koupaliště
• síť městského vodovodu – odběrová místa (viz příloha č. 2 této obecně
závazné vyhlášky)
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou
použitelnost zdroje, což mimo jiné znamená zákaz čerpání vody z požární nádrže k jiným
účelům než je hašení požárů.
5. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu (správce, nájemce) nevykonává-li svá práva vůči pozemku sám.
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Článek 8.
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, způsob jejich označení
1. Město Mělník určuje jako ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“ - Městskou policii Mělník, se sídlem Husova 32, Mělník.
2. Další místa jsou označena tabulkou „ZDE OHLASTE POŽÁR“, nebo symbolem tel.čísla
„150“. Jedná se především o veřejné telefonní automaty, kde lze vytáčet čísla tísňového
volání automaticky bez poplatku. Seznam telefonních automatů na území města je
uveden v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 9.
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Mělníka vyhlašuje Krajské
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, a to
způsoby:


sirénou - přerušovaný tón po dobu trvání 1 minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin
přestávka – 25 vteřin trvalý tón)



SMS zprávou (KANGA+)



telefonem na velitele JSDH města

nebo jejich kombinací, nejčastěji však sirénou a SMS zprávou.

Článek 10.
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Mělník č.
65/2002 Požární řád města Mělníka, ze dne 16.3.2002.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15tým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města

Jaromír Kovářík
1. místostarosta města

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Mělníka č. 1/2009, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚLNÍKA
Výpis z Požárního poplachového plánu Středočeského kraje pro město
Mělník
HZS Středočeského kraje ISV 5.0 modul Administrátor
Okres : Mělník
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující
jednotky
Obec: město Mělník
1. Stupeň poplachu
1.
216012 HZS stanice Mělník
2.
216100 JSDH Mělník - Blata
3.
216402 JSDH Mělník - Mlazice (pod 216100) Mlazice

2. Stupeň poplachu
1.
216012 HZS stanice Neratovice
2.
216600 SPOLANA Neratovice
3.
216142 JSDH Všetaty

3. Stupeň poplachu
1.
216011 HZS stanice Kralupy nad Vltavou
2.
216403 JSDH Mělník - Vehlovice (pod 216100) Vehlovice
3.
216114 JSDH Kly
4.
216122 JSDH Lužec nad Vltavou
5.
216148 JSDH Želízy
6.
216104 JSDH Cítov

4. Stupeň poplachu
1.
423012 HZS stanice Štětí
2.
423014 HZS stanice Roudnice nad Labem
3.
213002 HZS stanice Slaný
4.
217012 HZS stanice Benátky nad Jizerou
5.
219011 HZS stanice Stará Boleslav
6.
217010 HZS stanice Mladá Boleslav

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
územně příslušného operačního střediska HZS ČR.
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Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky města Mělníka č.1/2009, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚLNÍKA
Seznam odběrových míst na městském vodovodu
Typ hydrantu

Název lokality

Popis umístění

Mělník, sídl. Rousovice

Křižovatka ul.Sportovní a Jezdecká

podzemní

Mělník – Chloumek

Křižovatka ul. Chloumecká a O.Johna

podzemní

Mělník- Blata (Fialka)

Křiž. ul. Dobrovského a Chloumecká

podzemní

Mělník-Nové Podolí

podzemní

Mělník-Mlazice

Křižovat ul. Bezručova a Fügnerova
(u Kauflandu)
V areálu HZS, územní odbor Mělník, ul.
Bezručova 3144
Křiž. ul. Českolipská a Celní

Mělník-Vehlovice

Ke Hřbitovu

podzemní

Mělník – Pivovar

nadzemní
podzemní

Příloha č. 3
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obecně závazné vyhlášky města Mělníka č. 1/2009, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚLNÍKA

Seznam veřejných telefonních automatů na území města Mělníka
Tel.číslo
315 622 058
315 626 860
315 624 561
315 626 785
315 626 827
315 626 057
315 621 419
315 624 559
315 627 384
315 621 417
315 670 053
315 670 048
315 624 558
315 623 200
315 623 201
315 623 199
315 626 825
315 622 059
315 627 377
315 670 050
315 626 514
315 623 196
315 626 699
315 621 418
315 627 493
315 671 052
315 670 051
315 624 439
315 627 399
315 627 163
315 624 050
315 670 049
315 625 518
315 621 774
315 602 634
315 602 708
315 697 056

Adresa
ME Chloumek
484
ME Chloumek, Kokořínska 611
ME 5. Května OVOCE-ZELENINA 506
ME Bezručova nádr. ČSAD 451
ME Fügnerova 573
ME Chlumecká 466
ME K učilišti
ME Karlovo nám. 574
ME Karlovo nám. 449
ME Mladoboleslavská Benzina SHELL
ME Mlazice 465
ME MLAZICE - U MEXIKA 565
ME NADRAZI ČD
581
ME NEMOC. CHIRUR.
479
ME NEMOC. CHIRUR. 1P 539
ME NEMOC. INTERNA
481
ME NEMOC.U ZADNI VRAT. 570
ME NEMOCNICE PODOLI 475
ME Nemocniční 443
ME PIVOVAR Kosmonautů 567
ME Pod vrchem sidl. PIVOVAR 461
ME POLIKLINIKA VRAT. 471
ME PORODNICE
564
ME Pražska 2577
ME Pražska, u hřiště 583
ME Pšovka 469
ME PSOVKA Českolipská 566
ME SIDL. SLOVANY
568
ME Sportovní 2720/ 446
ME Sportovní 2723/ 470
ME Tyršova Teleset
ME Vodárenská
571
ME Zborovského nám. 618
ME NEMOCNICE porodnice 3.p. 6
ME Klášterní 833 Kaufland
ME Vodárenska TESCO
ME VEHLOVICE
514

Poznámka
karta
karta
mince
karta i mince
karta i mince
mince
karta i mince
mince
karta
karta i mince
karta
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
mince
karta i mince
mince
karta
mince
mince
karta
karta i mince
karta i mince
mince
mince
karta
karta i mince
karta i mince
karta

Upozornění:
Čísla tísňového volání (112, 150, 155, 158, 156) lze vytáčet přímo bez poplatku!!!
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