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Město Stráž pod Ralskem
Obecně závazná vyh láška č. 1/20 13

Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 30. ledna 2013 usnesením
č. Z/13/20 13 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písmo o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písmo b)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
požární ochraně"), a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany ve městě Stráž pod Ralskem (dále jen "město"), stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

ČI. 2
Zajištění požární ochrany,

činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1. Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá ze zákona
č.12812000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů upravujících
problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany,
plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými
k výkonu této činnosti.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před pozary, následky živelních pohrom
a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
města Stráž pod Ralskem.

ČI. 3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

1. Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkami požární ochrany
uvedenými v čI. 2 vyhlášky.

2. Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území města slouží systém
ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejichž seznam je uveden
v příloze č. 1 vyhlášky.

ČI. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

1. Město zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Stráž pod Ralskem (dále též
.jednotka") zřizovací listinou a jmenovalo jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá
zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou
činnost. Kategorie jednotky, její početní stav a vybavení je přílohou č. 2 vyhlášky.

2. Jednotka má ve smyslu zákona o požární ochraně vymezeny tyto činnosti:
a) provádí požární zásah,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

Strana 2 (celkem 4)



Město Stráž pod Ralskem
Obecně závazná vyh láška č. 112013

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa,

d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

ČI. 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní

větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru I).

2. Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního,
sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného
charakteru, konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru i jiném venkovním
shromažďovacím prostoru, rozlišeným podle typu a počtu shromážděných osob
dle zvláštního předpisu 2) (dále jen "akce").

3. Pořadatel akce, definované v bodě 2, kterým je právnická osoba a podnikající fyzická
osoba, zřizuje preventivní požární hlídku, a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost
místa konání, počet účastníků), zřizuje požárních hlídek více.

4. Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní
právní předpisy 3).

ČI. 6
Zdroje vody

1. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městem je uveden v příloze
č.3.

2. Další zdroje vody 4) pro hašení požárů město nestanovuje.

3. Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis 5).

ČI. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační
středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.

2. Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem
Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa
předem určeného velitelem jednotky.
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ČI. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu kraje

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního
poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje,
kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje. 6) Požární poplachový plán
tvoří přílohu č. 4 této vyhlášky. 7)

ČI. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

l. Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy č.l, 2, 3, 4.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší všechny předchozí právní předpisy města Stráž
pod Ralskem, kterými byla upravena problematika požárního řádu města a stanoveny
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

ČI. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední
desce.

Ing.I" ~!6
míst tarostka města

/
Bc. Věra Reslová

starostka města

I) Např. § 4, § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/200 I Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2) § 2 nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, ve znění nařízení Libereckého kraje č. 6/2003, kterým se stanoví

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
3) Např. § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva

vnitra č. 246/200 I Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), nařízení vlády 172/200 I Sb., § 15, odst. 1, písmo b, podmínky požární
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní
situaci.

4) § 29 odst. 1 písmo k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 7 odst. I zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého

kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje.
7) Nařízeni Libereckého kraje č.2/20 12, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území

Libereckého kraje jednotkami požární ochrany.
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Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Ohlašovny požáru

a) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, tel. číslo: 150,
dosažitelnost nepřetržitě,

b) Policie České republiky, obvodní oddělení Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. Května 67; tel.
číslo: 487 851 144,974471 725,

c) Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem -; tel. číslo:
487 829 911; dosažitelnost dle pracovní doby městského úřadu,

d) Pavel Vnouček, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce; Hornická 323, Stráž pod
Ralskem, tel. číslo: 606 314 413,

e) Městská policie Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem; tel. číslo:
724 286 385, 487 522 934.

2) Místo, odkud lze hlásit požár

- Veřejné telefonní automaty, tel. číslo: 150.

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

- celé své jméno,

- telefonní číslo, odkud voláte,

- přesnou adresu místa požáru,

- co a v jakém rozsahu hoří.

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.

3) Ostatní důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150,

Záchranná služba 155,

Policie 158,

Integrovaný záchranný systém 112,
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ČEZ, a.s., ohlašovna poruch 840 850 860, 840 840 840,

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice (SčVK a.s.), dispečink 482416707
Telefonika 02

, a.s. 800 184084,

RWE a.s., pohotovost PLYN 1239.

4) Způsob vyhlášení požárního poplachu

a) sirénou, signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x 10 sekundovou prodlevou (25
sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou z operačního střediska
HZS Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa,

b) SMS brána.

Zkouška sirény se provádí první středu v kalendářním měsíci, podle potřeby, nařízení nebo
platných právních předpisů.
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Příloha č. 2

Obecně závazné vyhlášky Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Stráž pod Ralskem

1) Ve městě je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO IU/1
(dále jen .jednotka"),

2) Minimální početní stav se stanovuje na 1+3,

3) Vybavení jednotky požární technikou:

počet Požární označení vozu vozidlo VODA/PENIDLO
lx CAS 25/2500/400 - S 2 Z Liaz K 101.860 25001./1001.
lx CAS 32/8200/800 - S 3 R Tatra 815 8200 1./ 800 1.
lx CAS 32/6000/600 - S 3 R Tatra 138 6600 1./ 100 1.
lx AP 27 - S 2 R Tatra 148 - / -
lx VeA-L 2 Mitsubishi Paiero - / -
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Příloha č. 3

Obecně závazné vyhlášky Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Přirozené zdroje vody:
Vodní dílo Stráž (ul. Revoluční - hráz),
Řeka Ploučnice (ul. Dubnická, ul. Mimoňská),
Sportovní rybník (Stráž pod Ralskem - Dubnice).

Umělé zdroje vody - hydrantová sít'
Hydranty nadzemní i hydranty podzemní určené jako zdroje vody pro hašení požárů:

Ulice Cp,
Nám. 5. května 39
autobusové nádraží
ul. Mlýnská 270 - 273
ul. Mimoňská U kotelny
ul. Fibichova 78
ul. Jižní 345
ul. Energetiků 321
ul. Mírová 320
ul. Hornická 303 - 305
ul. Pionýrů 140
ul. U Potoka U školky
ul. Revoluční u Penny Marketu
ul. Revoluční u prodejny KiK
ul. Máchova 363 - 364
ul. Jezerní
ul. Na Vršku
ul. Lesní
ul. Borová
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Příloha č. 4

Obecně závazné vyhlášky Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN

NÁZEV OBCE Stráž pod Ralskem
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Stráž pod Ralskem

MÍSTNÍ ČÁST OBCE - popř.
Stráž pod Ralskem

základní sídelní jednotka

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (místní části obce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
PP JPO

JSDHO Stráž pod Ralskem (l) 111/1
HZS Libereckého kraje stanice Jablonné v Podještědí I
JSDHO Mimoň (1) 11/1

I JSDHO Bmiště 111/1
JSDHO Osečná 111/1
JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1
HZS Libereckého kraje stanice Česká Lípa I
JSDHO Mimoň (2) 111/1

"
JSDHO Rynoltice 111/1
JSDHO Křižany 111/1
JSDHO Světlá p. J. - Rozstání 111/1
JSDHO Zákupy 111/1
JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

III JSDHO Všelibice 111/1
JSDHO Cvikov (1) 11/1
Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje,

Z ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících
fyzických osob, či fyzických osob.
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