Obecně závazná vyhláška
Města Koryčany
č. 1/2009,
kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo města Koryčany se na svém zasedání dne 26. 2. 2009 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, 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:

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Koryčany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
ve městě Koryčany a přilehlých místních částech Jestřabice, Lískovec, Blišice (dále jen
městě). dle § 15 ods.1 nařízení vlády č. 172/2001., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2000 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „SDH“) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující
jednotkou/jednotkami požární ochrany:
a) jednotka
HZS Zlínského kraje

kategorie JPO
JPO I.

se sídlem
Morkovice

b)jednotka
kategorie JPO
jednotka HZS Jihomoravského kraje
JPO I.

se sídlem
Kyjov

c)jednotka
kategorie JPO
Sbor dobrovolných hasičů Lískovec , JPO V.

se sídlem
Lískovec

d) jednotka
Sbor dobrovolných hasičů Jestřabice

kategorie JPO
JPO V.

se sídlem
Jestřabice

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou
vedeny v dokumentaci obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:

a) Kulturní akce při kterých se shromažďuje větší počet osob(nad 200 osob) ; požární
bezpečnost při provozování této činnosti zabezpečuje organizátor akce nebo provozovatel
objektu prostřednictvím proškolených požárních hlídek.
b) Období žní a senosečí ; požární bezpečnost při provozování této činnosti zabezpečuje
organizátor akce nebo provozovatel objektu prostřednictvím proškolených požárních hlídek.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
období sucha v době , od 1.6. do 30.9
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena prostřednictvím preventivní osvěty a
relace v místním rozhlase (př. zákaz rozdělávání ohňů, pálení trávy na hromadách ..).Hlášení
a obsah relace zabezpečuje preventista města.V případě mimořádného sucha , kdy hrozí
akutní nebezpečí vzniku požáru může město vydat samostatnou obecně závaznou vyhlášku,
která bude obsahovat nařízení zakazující činnosti, které by mohly vést ke vzniku požáru.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) Kulturní dům KORYNA - v případě akcí zvyšujících požární riziko jako jsou
pyrotechnické efekty nebo akce s větším počtem osob(nad 200) Požární bezpečnost v tomto
objektu zabezpečuje provozovatel.
b) Čerpací stanice Kromcar - Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečuje
provozovatel.
c) Zřícenina hradu Cimburk - v případě akcí zvyšujících požární riziko jako jsou
pyrotechnické efekty nebo akce s větším počtem osob(nad 200) Požární bezpečnost v
tomto objektu zabezpečuje provozovatel.
d) Výrobní závod KORYNA nábytek Koryčany - Požární bezpečnost v tomto objektu
zabezpečuje provozovatel.
e) Dřevopodnik Hausner Koryčany - Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečuje
provozovatel.
f) Firma Lignis Lískovec - Požární bezpečnost v tomto objektu zabezpečuje
provozovatel.
g.) Objekt akciové společnosti Koryčansko a firmy FROTT. –v objektu se provádí
kovoobrábění včetně svařování a uskladňování hořlavých materiálů.Požární bezpečnost
v tomto objektu zabezpečuje provozovatel.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.
kategorie JPO II/1, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.a 3.
(2) Členové zásahové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji
dostaví do požární zbrojnice města v ulici Kyjovská.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a) přirozené
1.Přehrada Jestřabice
2.Rybník Kachník Koryčany(ulice U rybníka) - hlavní výpusť
3.Rybník Prokop Koryčany (ulice Zámecká) –hlavní výpusť

b) umělé
Požární hydranty po celém území města Koryčany a místních částech., které jsou označeny
patřičnou tabulkou s nápisem H
U jednotlivých zdrojů se vymezuje konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku,
využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti atd. následovně:
a) U všech přirozených zdrojů je nutné provádět čerpání v místě, kde je zpevněné podloží a
kde je minimalizováno znečištění vody.
b) U umělých zdrojů se doporučuje využít vyzkoušené plně funkční hydranty:
- Vodárna Koryčany - v pracovní době od 6,00 do 14,00 hod.
- Podzemní hydrant u hřbitova(ulice Nádražní)
- Nadzemní hydrant u pomníku v Lískovci
(2) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce
(příloha č. 4).
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.
(4) 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, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů”
a) V pracovní době od 7,00 do 15,00 – MěÚ Koryčany
Náměstí 401, Koryčany

573 500 999

b) Dále je možno zdarma ohlásit mimořádnou událost prostřednictvím mobilních telefonů
nebo telefonních automatů umístěných :
Koryčany –náměstí u Pošty
- ulice Masarykova u KORYNY
Lískovec – u potravin
Jestřabice – u budovy místního aktivu
a to na Krajské OPIS HZ Zlínského kraje Nepřetržitě
150
112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný
a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje prostřednictvím SMS zpráv zaslaných z OPIS HZS Zlín.SMS
zprávy jsou rozesílány členům zásahové jednotky.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Koryčany č.
1/1998 -Pořární řád obce ze dne 26.2.1998.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………….
JUDr. Ludmila Harvilíková
místostarosta

………………
Ing. Miroslav Máčel
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2.2009

Sejmuto z úřední desky dne: 16.3.2009

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje
(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 v
katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního
poplachu

I.
II.
III.

Dislokace JPO

Koryčany
Lískovec

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

SDH Koryčany
HZS Kroměříž
SDH Nové
Hvězdlice

HZS Kyjov
HZS Bučovice

SDH Střílky
SDH Lískovec

SDH Zdounky

SDH Litenčice

Kategorie JPO

JPO II /1
JPO V

Počet členů

12
9

Minimální počet
členů
v pohotovosti

1+3
0

Příloha č. 2
Dislokace JPO
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Vybavení

Koryčany
ulice Kyjovská

JPO II /1

Liaz 101 – CAS 25 + vybavení
Škoda 706 – CAS 25 + vybavení
IFA - AZ 30 + vybavení
Avia 30 DVS 12 + vybavení

Lískovec 70

JPO V.

IFA – AS + vybavení

Jestřabice

JPO V.

Tatra 805 + vybavení

Příloha č. 3

Požární technika a věcné prostředky PO

Požární technika a věcné prostředky PO
Škoda 706 CAS 25 + vybavení
Liaz 101 CAS 25 + vybavení
IFA 50 AZ 30 + vybavení
Avia 30 DVS 12 + vybavení
IFA AS + vybavení
Tatra 805 + vybavení

Počet
1
1
1
1
1
1

Příloha č. 4
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace - plánek (grafické vyznačení)

Koryčany

Lískovec

Jestřabice

