Obecně závazná vyhláška
č. 2/2002 města Kopřivnice
kterou se vydává požární řád města Kopřivnice
Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 23. zasedání dne 27. 6. 2002 usneslo vydat podle § 10
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 1) písm. o)
1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001
Sb.) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně požární řád města
Kopřivnice.

Článek I.
Základní ustanovení
Požární řád města upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Článek II.
Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany ve městě
Zabezpečováním úkolů v požární ochraně ve městě jsou pověřeni:
a) starosta města
b) velitelé jednotek dobrovolných hasičů

Článek III.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1.
Objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním
povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí
požárních závad.
2.
Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna
požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se
zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem.
3.
Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů
nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů
v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech. V jednotlivých a řadových
garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných
hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno
stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají s výjimkou provozních náplní
a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
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4.

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí:
a)
b)
c)

období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou
půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr
(dále jen období sucha)
období sklizně pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“).
topné období

5.
Období nadměrného sucha vyhlašuje podle místních podmínek ve svém územním obvodu
obec a pro území celého kraje krajský úřad, a to způsobem v místě obvyklém.
6.
V období nadměrného sucha jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jakož
i fyzické osoby povinny:
a)
b)

7.

dodržovat zákaz plošně vypalovat porosty, včetně staré a suché trávy
na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa
dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů.
V období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit

a)
b)
c)

ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s dozrávajícím obilím, od volných skladů
(stohů) sena a slámy,
v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,
při práci na obilních polích,

8.
V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná
strniště.

Článek IV.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
Nepřetržitou službu ve městě zajišťuje:
a) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina - Drnholec
c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lubina - Větřkovice
d) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
e) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mniší

Článek V.
Kategorie jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení
Město Kopřivnice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů JPO II, která provádí hašení požárů
a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly
podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů JSDH je 17 členů
a vybavena je CAS 32 T148, DA 12 A30K, motorová stříkačka PS 8.
JSDH v obcích Lubina, Vlčovice a Mniší jsou zařazeny jako JPO V. Minimální počet členů
a výbava jednotky:
Lubina – Drnholec 14 členů, výbava: DA DVS 12, motorová stříkačka PPS12
Lubina – Větřkovice 10 členů, výbava: DA DVS 12
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Vlčovice 14 členů, výbava: DA DVS 12, motorová stříkačka PPS12
Mniší 23 členů, výbava: DA DVS 12, motorová stříkačka PPS12

Článek VI.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody
a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1.

Jako zdroj požární vody slouží voda ze sítě hydrantů jehož provozovatelem jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

2.

Jeho pravidelnou kontrolu zajišťují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

3.

Dalšími zdroji vody pro hašení požárů slouží:
a)
v Kopřivnici - požární nádrž umístěná na ul. Horní u čp. 115
b)
v Lubině - řeka Lubina
c)
ve Vlčovicích - řeka Lubina, přehradní nádrž Větřkovice
d)
v Mniší - požární nádrže (u Kulturního domu, u čp. 30 a u čp. 37)

Článek VII.
Ohlašovna požárů, způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
Město Kopřivnice nemá ohlašovnu požárů, proto její funkci plní Operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Nový Jičín.
Tísňové volání:

150 nebo 770 411 (po 22.9.2002) 556 770 411

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které
jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste požár". Volání tísňové
linky je zdarma.
Postup ohlášení požáru:

Kdo požár hlásí (jméno)
Kde hoří
Co hoří (rozsah požáru)
Číslo telefonu odkud je požár hlášen
Po zavěšení čekejte na zpětný dotaz

K vyhlášení požárního poplachu je použito signálu „Požární poplach“ a slouží ke svolání jednotek:
1.
U elektronické sirény je napodoben hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ (tento signál je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
2.
U elektrické rotační sirény je vyhlašován signál v délce 1 minuty a to 2 x 25 sekund
s přestávkou 10 sekund.

3

Článek VIII.
Výpis z požárního poplachového plánu okresu
Výpis sil pro 1. stupeň požárního poplachu z požárního poplachového plánu okresu Nový Jičín.
Pro Kopřivnici:

Pro Lubinu:
JSDH Kopřivnice
JSDH Štramberk
HZS Nový Jičín
JSDH Příbor

JSDH Kopřivnice
HZS Nový Jičín
JSDH Příbor
JSDH Lubina

Pro Vlčovice:

Pro Mniší:
JSDH Kopřivnice
JSDH Frenštát p. Radh.
HZS Nový Jičín
JSDH Mniší

JSDH Kopřivnice
JSDH Frenštát p. Radh.
HZS Nový Jičín
JSDH Vlčovice

Článek IX.
Vymáhání plnění
Nedodržování tohoto požárního řádu města fyzickou osobou je přestupkem dle § 46 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do
30 000 Kč.

Článek X.
Ustanovení společná a závěrečná
Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle §2, 5 a násl. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit
povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§
42 - 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Tato vyhláška ruší vyhlášku města Kopřivnice č. 7/1992.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyvěšení.

Mgr. Zdeněk Krajčír
místostarosta města

Jiří Tichánek
starosta města
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