OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018
Zastupitelstvo města Planá schválilo svým usnesením číslo 91/4. ze dne 31. ledna 2018 na základě §
29 odst. 1 písm. o), bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 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 MĚSTA PLANÁ
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Planá upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a určuje
povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území města.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Planá, které ve své
samostatné působnosti plní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně .
(2) Ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v městě Planá a jeho částech zajišťují jednotky Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje a jednotky Sboru dobrovolných hasičů podle Požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje (příloha č. 1).
3) Stav požární ochrany ve městě Planá se projednává v radě města minimálně jednou ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
(1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje období
uvedené v § 3 Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011.
(2) Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se dle místních podmínek považují činnosti
uvedené v odst. 2) § 4 zákona o požární ochraně.

(3) Podmínky a opatření k zajištění požární ochrany platné pro Plzeňský kraj přejímá město bez
dalšího doplnění jako součást požárního řádu města 1.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1) Přijetí ohlášení požáru , živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno systémem
ohlašoven požáru , uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry , živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi je nepřetržitě v každou denní i noční dobu zabezpečena jednotkami požární
ochrany, uvedenými v čl. 1 této vyhlášky.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
1) Město Planá zřizuje jednotku SDH Planá. Kategorie této jednotky sboru dobrovolných hasičů
města, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Velitel jednotky odpovídá za připravenost a
činnost jemu podřízené jednotky.
2) Členové jednotky SDH Planá se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Plzeňské ulici č.p. 296.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1) Město Planá stanovuje zdroje vody při hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou
kapacitou , umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Seznam zdrojů vody určených
k hašení požárů je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
2) Město Planá udržuje v aktuálním stavu plánek (příloha č.4 vyhlášky) s vyznačením určených zdrojů
vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť pro požární techniku . Tento plánek předává jednotce
požární ochrany , uvedené v článku 5 , a jednotce HZS Plzeňského kraje – územnímu odboru Tachov.

1

Nařízení Plzeňského kraje č.4/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Plzeňského kraje č.5/2011, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů 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 a trvalou použitelnost zdroje.2
Článek 7
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Každá osoba je povinna neprodleně ohlásit zjištěný požár. K ohlášení požáru lze využít síť pevných
a veřejných telefonních stanic a systém mobilních operačních sítí s použitím telefonního čísla 150
nebo 112.
2) Na území města Planá lze také hlásit požár v objektech, které jsou označeny tabulkou „Zde hlaste
požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
3) Město Planá má vypracovaný Řád ohlašovny požárů 3 , který je uveden na adrese
http://www.plana.cz/mesto-plana/pravidla-zasady-rady-cenik-mesta-plana/
4) Další důležitá telefonní čísla tísňového volání:
- rychlá záchranná zdravotní služba 155
- Policie ČR 158
- Městská policie 603 334 725
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) Požární sirénou signálem v délce 25 s stálý tón – 10 s pauza - 25 s stálý tón
b) Automatickým systémem vyrozumění prostřednictvím systému KANGA -PLUS, hlasové zprávy a
textové zprávy
c) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou „HO – ŘÍ“ po dobu jedné
minuty .
V případě poruchy spojovacích prostředků nebo sirény bude poplach vyhlášen sirénami požárních
vozidel.
Článek 9
Výpis z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje je uveden v příloze č.1 této vyhlášky.
Článek 10
2

§5 odst. 1 písm.a) zákona č. 133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších právních úprav, Nařízení
Plzeňského kraje č.3/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru
3
§13 Nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
právních úprav

Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Planá č. 2/2005, ve
znění obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2006.
Článek 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2018.

Ing. Pavel Nutil, v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce den 5. 2. 2018
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 2018

Mgr. Martina Němečková, v. r.
starostka

