MĚSTO VIZOVICE
Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIZOVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE č. 1/2016,
KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA VIZOVICE
Zastupitelstvo města Vizovice rozhodlo na svém zasedání konaném dne 29. 6. 2016 usnesením
č. VII/119/16 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. l
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města Vizovice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou
sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky.“
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřilo:
a) referenta krizového řízení Městského úřadu Vizovice, v jehož věcné působnosti je plnění
úkolů obce a obecního úřadu podle zákona o požární ochraně1,
b) velitele a členy městem zřízené JSDH města.
(3) Úkoly a oprávnění velitele a členů městem zřízené JSDH města jsou stanoveny zvláštními
právními předpisy a v jejich rámci zřizovací listinou JSDH města. Velitel JSDH města zejména
a) zabezpečuje udržování akceschopnosti JSDH města,
b) zabezpečuje účast členů JSDH města na odborné přípravě a provádí tuto přípravu,
dovolují-li to právní předpisy,
c) zabezpečuje provádění stálé údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a materiálu
svěřeného JSDH města,
d) spolupracuje na vedení dokumentace o zřízení dané JSDH města,
e) spolupracuje s pověřenou osobou podle odstavce 2 písm. a).
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru stanoví zvláštní právní předpisy2.
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§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
(2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je
zabezpečeno prostřednictvím ohlašoven požárů a dalších míst uvedených v čl. 7.
Čl. 5
Kategorie JSDH města, její početní stav a vybavení
(1) Město zřídilo JSDH města kategorie JPO II/1, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze

č. 2 vyhlášky.
(2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do

požární zbrojnice na adrese Nábřežní 993, Vizovice, nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů3.
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(2) Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

(3) Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry
příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom
vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
(1) Město Vizovice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů”
a) Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice tel.: 577 599 101
b) Hasičská zbrojnice, Nábřežní 993, Vizovice, tel. 777 471 108
(2) Požár lze ohlásit pomocí tel. čísla 150 nebo 112 na operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru.
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zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení
Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru
3
§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
4
nařízení Zlínského kraje č. 6/2012 ze dne 30. 4. 2012

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem rotační
sirény umístěné na budově městského úřadu napojené operační středisko HZS Zlínského
kraje po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným městským rozhlasem (napodobuje hlas
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty, tento signál může být
doplněn hlasovou zprávou „Požární poplach"
c) zasláním informační SMS členům JSDH města z Krajského operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
d) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach ve městě vyhlašuje výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením na
služebních vozech JSDH města nebo služebních vozech HZS Zlínského kraje.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Zlínského kraje5 je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2010, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2008, Požární řád města Vizovice ze dne 11. 6. 2010.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Alena Hanáková v. r.
místostarostka

Bc. Silvie Dolanská v. r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Nařízení Zlínského kraje č. 9/2015 ze dne 13. 7. 2015

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád Města Vizovice
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje6
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající
fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle jednotlivých stupňů požárního
poplachu následující jednotky požární ochrany:
Katastrální území Vizovice – Město Vizovice
stupeň
název JPO
požárního
JPO
kat.
poplachu
1
Vizovice II
2
Zlín
I
3

Zlín

I

název JPO

JPO
kat.

název JPO

JPO
kat.

název JPO

JPO
kat.

název JPO

JPO
kat.

název JPO

Zlín
Slušovice

I
II

Zádveřice – Z-R
Raková – Z-R

III
V

Lípa

V

Jasenná

V

Bratřejov

Lutonina

V

Klečůvka - ZL

V

Ublo

V

Pozděchov

V

název JPO

JPO
kat.

název JPO

JPO
kat.

název JPO

Bratřejov

JPO
JPO
název JPO
kat.
kat.
V Želechovice

V

Katastrální území MČ Chrastěšov – Město Vizovice
stupeň
název JPO
požárního
JPO
kat.
poplachu
1
Vizovice II
2
Zlín
I
3
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Zlín

I

název JPO

JPO
kat.

název JPO

JPO
kat.

Zlín
Slušovice

I
II

Zádveřice – Z-R
Raková – Z-R

III
V

Lípa

V

Jasenná

V

Lutonina

V

Klečůvka - ZL

V

Ublo

V

Pozděchov

V

Nařízení Zlínského kraje č. 9/2015 ze dne 13. 7. 2015

JPO
JPO
název JPO
kat.
kat.
V Želechovice

V

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád Města
Vizovice
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Dislokace JPO
Vizovice,
Nábřežní 993

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
dosažitelných členů

JPO II/1

21

1+3

Technika JSDH města:
Automobilová technika
Druh techniky
Cisternová automobilová stříkačka
Cisternová automobilová stříkačka
Technický automobil

Typ techniky
IVECO EUROCARGO CAS 16
ŠKODA 706 RTH CAS 25
TA- L2R FORD RANGER XL

Počet kusů
1
1
1

Typ techniky
AGADOS ALUX 26
PS 15
Sigma PPCA-H
WT 30 XK3
50ASH21
Honda EC 4500
ECT 7000F
Perkins GP 33
STIHL SH 86
STIHL 270
STIHL 440
STIHL TS 400
HONDA GH 50
MEVA Pluto 300 typ 3075 Comfort
Mororola GM 360
Mororola GM 360
Mororola GM 360
PEGAS digitální
Motorola GP 340
Motorola GP 380

Počet kusů
1
1
2
2
1

Věcné prostředky požární ochrany
Druh techniky
Přívěsný vozík
Přenosná motorová stříkačka
Plovoucí čerpadlo
Kalové čerpadlo benzínové
Ponorné kalové čerpadlo elektrické
Elektrocentrála
Mot. foukač/vysavač
Motorová pila řetězová
Rozbrušovací benzínový agregát
Přetlakový ventilátor
Izolační dýchací přístroj
Vozidlová radiostanice
Ruční radiostanice

3
1
2
1
1
6
4

6

Legenda:
JPO………………….. jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO.........název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO............kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany. Údaj za lomítkem značí počet družstev vyjíždějících k
zásahu.
Počet členů………… skutečny počet členů jednotky
Minimální počet dosažitelných členů.... ……minimální počet členů JSDH města pro výjezd (minimální
počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č.
247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany).

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, kterou se vydává požární řád Města
Vizovice
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
Město stanovilo zdroje vody pro hašení požáru:
(1) Zdroje vody pro hašení požárů
c) Přirozené
1. Potok Bratřejovka (splavy na ulici Pardubská a Říčanská u fy. KOMA)
2. Potok Lutoninka (splav na ulici Štěpská a Razov)
d) Umělé
1. Hydrantová síť viz. mapové podklady
- Požární nadzemní hydrant u kapličky (Tyršova 177, Vizovice, Vizovice),
- požární nadzemní hydrant u staré radnice (č.p. 144, Masarykovo nám, Vizovice)
- požární nadzemní hydrant u TSMV (u vjezdu do areálu TS ul. Zlínská č. 372, Vizovice)
2. Podzemní požární nádrž v místní části Chrastěšov, Vizovice (náves místní části)
e) Víceúčelové
1. Koupaliště v areálu RS REVIKA, ul. Lázeňská, Vizovice
Typ zdroje vody
Přirozené

Název
Splav na potoku
Bratřejovka, ul.
Říčanská

Přirozené

Splav na potoku
Bratřejovka, ul.
Pardubská
Splav na potoku
Lutoninka, ul. Štěpská

Přirozené

Kapacita

Přirozené

Splav na potoku
Lutoninka, ul. Razov

Umělé

Požární hydrant u
TSMV
Požární hydrant
u staré radnice

72 m3

Umělé

Požární hydrant u
kapličky

94 m3

Umělé

Podzemní požární nádrž 47,7 m3
v MČ Chrastěšov s
pramenem
Koupaliště
432 m3
RS REVIKA

Umělé

Koupaliště

94 m3

Čerpací stanoviště
ul. Říčanská, směr
Bratřejov, před areálem
fy KOMA MODULAR
CONSTRUCTION s.r.o.
odbočit vlevo u splavu
konec ulice Pardubská,
směr Bratřejov, u splavu

Využitelnost
celoroční

za sběrným dvorem
TSMV, pod zámeckou
zahradou u splavu
za mostem přes
Lutoninku, odbočit
vpravo k k areálu fy
Jelínek
u vjezdu do areálu TS ul.
Zlínská
před budovou
Masarykovo nám. 144,
Vizovice
před budovou
sokolovny, Tyršova 177,
Vizovice
naproti hospody na
náměstí MČ

celoroční

před hlavní budovou

červenec - srpen

celoroční

celoroční

celoroční
celoroční
celoroční
celoroční

(2) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k
nim

Podzemní
požární nádrž
MČ Chrastěšov

Požární hydrant
ul. Štěpská

Čerpací stanoviště
splav Bratřejovka
Požární hydrant
ul. Pardubská

Čerpací stanoviště
splav Lutoninka

Čerpací stanoviště
splav Bratřejovka
anská

Požární hydrant
ul. Zlínská

Čerpací stanoviště
splav Lutoninka

Koupaliště
RS Revika

