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3/2004
Obecně závazná vyhláška
statutárního města Karviné
Požární řád statutárního města Karviné
Změna: 5/2005
Změna: 4/2007
Změna: 13/2011
Zastupitelstvo města Karviné se na svém zasedání dne 25. května 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm.
o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška):

Čl.1
Základní ustanovení
Požární řád statutárního města Karviné (dále jen město) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
na území města Karviné.

Čl.2

Vymezení činnosti orgánů města a osob pověřených
zabezpečováním požární ochrany na území města
1. Za plnění úkolů požární ochrany v samostatné působnosti, vymezené zvláštním právním předpisem1), odpovídá na
území města primátor města Karviné.
2. Dle Organizačního řádu Magistrátu města Karviné je plněním úkolů na úseku požární ochrany pověřen Odbor
organizační.
3. Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje
- s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná (dále jen HZS),
- s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi, působícími na úseku
požární ochrany, zejména se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
4. Odbor organizační zpracovává jednou ročně Zprávu o stavu požární ochrany a předkládá ji Zastupitelstvu města
Karviné jako součást zprávy o bezpečnostní situaci ve městě.

Čl.3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem
na místní situaci
1. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jsou povinny respektovat podmínky požární
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovené zvláštními právními
předpisy.2)
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
a) 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"),
b) období sklizně pícnin a obilovin.
3. Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území města Karviné podle čl. 3 odst. 2 písm. a) vyhlašuje primátor
města způsobem v místě obvyklým.
4. V období dle odst. 2) platí:
a) zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na místech

se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa3),
b) přísný zákaz vypalování porostů, včetně staré a suché trávy4),
c) zákaz kouření a používání otevřeného ohně ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů)
sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od uzavřených skladů sena a slámy.
5. Při pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob, se postupuje podle obecně závazné vyhlášky statutárního
města Karviné č. 4/2004 ze dne 25. května 2004 a nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2002.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události ve městě je zabezpečeno nepřetržitou službou
na tísňové telefonní lince "150", kterou lze zdarma použít z pevných telefonních linek (včetně veřejných telefonních automatů) i
mobilních telefonů.
2. Nepřetržitou službu pro osobní ohlášení zajišťuje Městská policie, park Julia Fučíka 51/1, Karviná - Fryštát, tel. 596
311 649, která předá zprávu tel. 150.

Čl.5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, jejich kategorie,
početní stav a vybavení
1. Rada města Karviné zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), které provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštních právních
předpisů5).
2. O nasazení jednotlivých JSDH na výjezd k požáru nebo jiné mimořádné události rozhoduje Operační a informační
středisko hasičského záchranného sboru, velitel této jednotky nebo primátor města.
3. V případě, že o nasazení JSDH rozhodne velitel této jednotky nebo primátor města, zajistí informaci o výjezdu
jednotky na Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru velitel, popřípadě jím pověřená osoba.
4. Velitele JSDH jmenuje a odvolává primátor města po vyjádření HZS k jeho způsobilosti vykonávat funkci. Přihlíží
přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
----------------------------------------------------------------------------------Umístění jednotky
Kategorie
Počet členů
Požární technika
požární ochrany
jedn. pož.
a věcné prostředky
ochrany
----------------------------------------------------------------------------------Karviná-Hranice
III
24
AVIA 30, LIAZ, PPS-12
----------------------------------------------------------------------------------Karviná-Ráj
V
23
AVIA DA-12, 2 x PPS-12
FS 45 TL
----------------------------------------------------------------------------------Karviná-Staré Město
V
13
AVIA 31, PPS-12 R
Plovoucí čerpadlo FROGGY
----------------------------------------------------------------------------------vysvětlivky:
AVIA 30 - požární vozidlo
LIAZ - cisternová automobilová stříkačka
PPS-12 - přenosná motorová stříkačka
FS 45TL - benzinové vodní čerpadlo

Čl.6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Pro účely požární ochrany se na území města využívají a v provozuschopném stavu udržují:
a) hydrantová síť, jejíž pravidelnou kontrolu zajišťuje provozovatel sítě,
b) hydrantová síť vybudovaná v areálech právnických a podnikajících fyzických osob, za jejichž
provozuschopnost odpovídají právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
c) nádrže a studny budované k požárním účelům.
2. Všechny nadzemní a podzemní hydranty, vnitřní hydrantové systémy, výtokové stojany,
plnicí místa, výtoky z požárních potrubí a všechna zařízení a objekty související se zásobováním
požární vodou (zejména požární nádrže) musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich

účel.
3. Přehled zdrojů vody pro hašení požárů - hydranty :
Městská část
Požární hydrant
Karviná-Hranice
ul. Mickiewiczova u č. p. 393
Karviná-Hranice
u křižovatky ulic Rudé armády a Čsl. armády
Karviná-Nové Město
ul. Závodní u č. p. 2427
Karviná-Staré Město
ul. Na Novém poli - křižovatka u Shimana
Karviná-Staré Město
nám.Ondry Foltýna u pož.zbrojnice č. 43/20
Karviná-Fryštát
Univerzitní náměstí
Karviná-Mizerov
ul. Na Kopci parkoviště u Dubiny
Karviná-Louky
ul. Na Zátiší u č.p.364
4. Další zdroje vody pro hašení požáru jsou:
Městská část
Zdroj vody
Karviná-Fryštát
Loděnice
5. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody, zejména udržovat trvalou použitelnost
čerpacích stanovišť pro požární techniku.
6. Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) musí zajistit volný příjezd mobilní požární
techniky ke zdrojům vody pro hašení. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li práva vůči svému pozemku nebo komunikaci sám.

Čl.7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze
hlásit požár a způsob jejich označení
1. Funkci ohlašovny požáru města plní operační a informační středisko HZS, které je příjemcem
volání z pevných linek 150.
2. Dalším místem pro ohlášení požáru je každý veřejný telefonní automat.

Čl.8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě pro jednotku požární ochrany se provádí signálem
"POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin
tón - 10 vteřin pauza - 25 vteřin tón) dálkovým spuštěním z operačního střediska HZS nebo tlačítkem
na požární zbrojnici.
2. Zkouška sirén se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin dálkovým spuštěním
sirén; sirény na hasičských zbrojnicích v Karviné-Starém Městě a Karviné-Hranicích se zkoušejí ručně
- spouštějí je členové JSDH, které určuje velitel jednotky.

Čl.9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
předurčených požárním poplachovým plánem
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území
města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
-----------------------------------------------------------------------Stupeň
Předurčené jednotky ve stupni poplachu
požárního
poplachu
Kategorie Jednotek požární ochrany/dislokace
(dále jen JPO)
--------------------------------------------------------------první JPO
druhá JPO
třetí JPO
-----------------------------------------------------------------------I.
I/ Karviná
I/ Karviná
III/ Karviná-Hranice
-----------------------------------------------------------------------II.
I/ Havířov
V/ Karviná-Staré Město V/ Karviná-Ráj
-----------------------------------------------------------------------III.
I/ Orlová
V/ Petrovice-Marklovice III/ Doubrava
-----------------------------------------------------------------------III.
V/ Dětmarovice V/ Petrovice-Závada
III/ Orlová-Poruba
-----------------------------------------------------------------------III.
V/ Dolní Lutyně III/ Havířov-Město
III/ Horní Suchá
-----------------------------------------------------------------------Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska HZS
------------------------------------------------------------------------

Čl.10

Sankční ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních právních
předpisů6),7).

Čl.11

Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se ruší Požární řád města Karviná ze dne 10.9.1996.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
náměstkyně primátora
Gabriela Mrózková
primátor města
Mgr. Antonín Petráš
____________________
1) § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2) zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a další předpisy, které mají vztah k požární ochraně
3) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
4) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
5) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
6) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

7) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů

