MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
kterou se vydává Požární řád města
Zastupitelstvo Města Sezimovo Ústí vydává podle § 29, odst. 1, písm. o), bod 1 zákona čís.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10, písm. d) a
§ 84, odst. 2, písm. h) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Sezimovo Ústí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve
městě podle § 15, odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany města.
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi, vzniklými v katastru města je zajištěna
a) společnou „Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Města Sezimovo Ústí a Kovosvit
MAS, a.s. Sezimovo Ústí“, zřízenou na základě Smlouvy o sdružení podle § 69a zákona o
požární ochraně s Kovosvit MAS a.s.Sezimovo Ústí – příloha č. 1
b) Jednotkou
hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje“ se sídlem
Chýnovská ul. čís. 276, Tábor 391 56, kategorie JPO 1.
2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1. pověřuje zastupitelstvo města
a) starostu k předložení informací k projednání stavu požární ochrany ve městě nejméně 1 x za
rok na prvním zasedání zastupitelstva města v kalendářním roce a dále vždy po závažných
mimořádných událostech, které mají vztah k požární ochraně města
b) prvního místostarostu města dohledem na dodržování povinností stanovených touto obecně
závaznou vyhláškou.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události v katastru města
Sezimovo Ústí je zabezpečeno následovně
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- 2 a) Ohlašovny požárů
1. budova Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše čp. 21, Sezimovo Ústí
2. hájenka Březina čp. 204, Sezimovo Ústí
b) další orgány a organizace
1. HZS Jč. Kraje, Tábor - tel.čís. 150 nebo 112,
2. Městská policie Sezimovo Ústí - tel. čís. 381 27 60 03, 723 14 99 72
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 2, odst. 1.
Čl. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie a vybavení
1) Společná Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená Městem Sezimovo Ústí a a.s. Kovosvit
MAS Sezimovo Ústí je kategorie JPO V (dále jen JSDH). Vybavení požární technikou a
věcnými prostředky požární ochrany této jednotky je uvedeno v příloze čís. 1.
2) Členové jednotky se při vyhlášení poplachu dostaví co nejrychleji do požární zbrojnice
v areálu a.s. Kovosvit MAS Sezimovo Ústí.
Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, jejich trvalé použitelnosti.
1) Město určuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný požární zásah
a) přirozené zdroje
1. řeka Lužnice s těmito místy čerpání
(a) nad jezem Soukeník
(b) u provozovny pana Veselého Lužnická ul. Sezimovo Ústí I
(c) nad jezem bývalého Veselého mlýna Lužnická ul. Sezimovo ústí I.,
využitelná kapacita uvedených zdrojů je nevyčerpatelná, podmínkou jejich využitelnosti je
udržovat provozuschopné příjezdové trasy na čerpací stanoviště.
2. Kozský potok s těmito použitelnými místy čerpání
(a) červená lávka pod areálem restaurace a letního kina „Hilton“
(b) kamenný most Na mýtě, bývalá silnice E 14, Sezimovo Ústí I
(c) areál Městského úřadu Sezimovo Ústí I.,
využitelná kapacita uvedených zdrojů je nevyčerpatelná, podmínkou jejich využitelnosti je
udržovat provozuschopné příjezdové trasy na čerpací stanoviště.
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- 3 3. rybníky v okolí samoty Červený dvůr,
využitelná kapacita uvedených zdrojů je nevyčerpatelná, podmínkou jejich využitelnosti je
udržovat provozuschopné příjezdové trasy na čerpací stanoviště
b) umělé zdroje
1. hydranty na rozvodu pitné vody,
využitelná kapacita zdroje je dána tlakem vody v rozvodu při čerpání, všechny podzemní
hydranty jsou k použití jako odběrní místa zdroje požární vody . JSDH provádí kontrolu
provozuschopnosti používaných hydrantů 1x ročně vždy nejpozději do 30.6. kalendářního roku a
výsledek předkládá na prvnímu místostarostovi Města Sezimovo Ústí.
2. nádrž bývalé chladicí věže v s.s. Kovosvit MAS,
využitelná kapacita je omezena obsahem nádrže.
2) Vlastník, nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s přepisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť a trvalou použitelnost zdroje vody.
3) Vlastník pozemku, nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí umožnit
příjezd mobilní požární technice. Tuto povinnost převede prokazatelně na další osobu,
nevykonává-li svá práva k těmto nemovitostem sám.
Čl. 6
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení poplachu se ve městě provádí signálem POŽÁRNÍ POPLACH a to
přerušovaným tónem sirén městského varovného a informačního systému - městským
rozhlasem, dvě minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón ).
2) V případě poruchy tohoto zařízení bude poplach vyhlášen Městskou policií.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007
…………………………………….
Pavel Samec
1. místostarosta

……………………………………..
Ing. Bedřich Beneš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto dne :
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