MESTYS HOLANY
Obecně závazná vyhláška č. 8/2016,
kterou se vydává Požární řád městyse Holany
a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob
Zastupitelstvo městyse Holany se dne 19. prosince 2016 svým usnesením č. 115/16 usneslo
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon požární ochraně") a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích") vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany v městysi Holany (dále jen „městys") a 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 v městysi
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru městyse je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
městyse Holany podle ČI. 4 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v
Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany městys v samostatné působnosti pověřil velitele
hasičů, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu
starostce minimálně 1 x za 6 měsíců.
(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva městyse
pověřeny tyto orgány městyse:
a) Zastupitelstvo městyse - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci
b) Starostka - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a
to minimálně 1 x za rok
ČI. 3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany
(1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkami požární ochrany uvedenými
v ČI. 2 této vyhlášky.
(2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území městyse slouží systém
ohlašoven požárů a míst pro ohlášení požárů, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 2, která je
nedílnou součástí této vyhlášky.
ČI. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse
(1) Městys zřídil jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse zřizovací listinou a starosta
jmenoval jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění
stanovených úkolů a za její veškerou činnost

(2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, její početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v Příloze č. 3, která je nedílnou
součástí této vyhlášky.

(1)

ČI. 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob
Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při
činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru .
Jako akce jsou pro účely této vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního,
společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru,
konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, v objektech se zvýšeným nebezpečím požáru,
na veřejném prostranství nebo na jiném venkovním shromažďovacím prostoru, rozlišeným
podle typu a počtu shromážděných osob dle zvláštního předpisu (dále jen „akce").
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 2 dny před jejím započetím na
Úřadě městyse Holany a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje. Je-li pořadatelem 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.
Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní právní
předpisy .
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ČI. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městysem, včetně podmínek jejich
trvalé použitelnosti jsou uvedeny v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(2) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis .
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ČI. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů městyse operační informační
středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje prostředky radiového nebo
telefonického spojení.
(2) Požární poplach se vyhlašuje
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 Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
Např. § 27 odst. 2 zákona o požární ochraně.
Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění Nařízení Libereckého kraje č. 6/2003, Nařízení
Libereckého kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru, Nařízení Libereckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu
Např. Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Např. § 15 odst. 1 písm. b) nařízení vlády 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
Např. § 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
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b)

voláním „HOŘÍ" v případech poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního
poplachu,
c) zasláním SMS zprávy členům jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse.
(3) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem
Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů
městyse co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.
(4) Zkouška sirény se provádí první středu kalendářním měsíci, ve 12 hodin po dobu 2 minut
nepřerušovaným tónem.
ČI. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního řádu poplachového plánu kraje
(1) 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 .
(2) Výpis ze Seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového
plánu Libereckého kraje tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
5

ČI. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 3. listopadu 2007.
ČI. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Bc. Andrea Subotová
starostka

iroslav Guštan
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce úřadu městyse dne: <J*£- ^
&D/(?
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky úřadu městys dne:

3. Á.

áow

§ 15 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává
požární poplachový plán Libereckého kraje
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
Libereckého kraje
Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území městyse Holany
POZARNI POPLACHOVY PLAN
NÁZEV OBCE

Městys Holany

KATASTRÁLNÍ UZEMI

Holany

ZAKL. SÍDELNÍ JEDNOTKA
- popř. místní část obce

Holany, Rybnov, Hostíkovice, Oslovice

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany
Stupeň PP

1

Jednotka požární ochrany

Kategorie JPO

HZS Libereckého kraje - stanice Česká Lípa

1

JSDHO Holany

III/l

JSDHO Česká Lípa

ll/l

JSDHO Dubá (1)

ll/l

HZS Libereckého kraje - stanice Česká Lípa

II

III

- < l/V

JSDHO Kravaře

lll/l

JSDHO Doksy (2)

lll/l

JSDHO Doksy (1)

lll/l

JSDHO Česká Lípa - Dobranov

lll/l

JSDHO Stružnice - Jezvé

lll/l

JSDHO Nový Bor

11/2

JSDHO Tuhaň

lll/l

JSDHO Nový Bor

11/2

JSDHO Zákupy

lll/l

JSDHO Skalice u České Lípy

lll/l

Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje,
ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících
fyzických osob, či fyzických osob.

POZARNI POPLACHOVY PLAN
Městys Holany

NÁZEV OBCE
KATASTRÁLNÍ UZEMI

LOUDÍ

ZAKL SÍDELNÍ JEDNOTKA
- popř. místní část obce

pod Vlhoštěm

Loubí pod Vlhoštěm

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární
ochrany
Stupeň PP

1

Jednotka požární ochrany

Kategorie J PO

JSDHO Holany

1

HZS Libereckého kraje - stanice Česká Lípa

III/l

JSDHO Dubá (1)

ll/l

JSDHO Česká Lípa

ll/l

HZS Libereckého kraje - stanice Česká Lípa

II

III

i

JSDHO Tuhaň

III/l

JSDHO Doksy (2)

III/l

JSDHO Kravaře

III/l

JSDHO Doksy (1)

III/l

JSDHO Česká Lípa - Dobranov

III/l

JSDHO Nový Bor

U/2

JSDHO Stružnice - Jezvé

III/l

JSDHO Nový Bor

11/2

JSDHO Zákupy

III/l

JSDHO Skalice u České Lípy

III/l

Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO
kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob,
podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
Požární jednotky jsou na místo povolány prostřednictvím operačního střediska hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Česká Lípa nebo na vyžádání velitele
zásahu.
Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou přivolány automaticky postupně jednotky od nejnižšího
stupně požárního poplachu.

Příloha č. 2
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
Ohlašovny požáru a místa pro ohlášení požáru
Místo
Úřad městyse Holany
Holany 43, 470 02 Česká Lípa
Policie ČR, obvodní oddělení
Doksy
Policie ČR, tísňové volání
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje,
Hasiči, Tísňové volání
Veřejné telefonní automaty
označené „150"
Integrovaný záchranný systém
Velitel jednotky sboru
dobrovolných hasičů Holany
Starostka městyse Holany

Telefonní číslo

Dosažitelnost

Poznámka

487 877 524

v pracovní době

Ohlašovna požárů

487 872 333

nepřetržitě

158

nepřetržitě

487 522 222

nepřetržitě

150

nepřetržitě

150

nepřetržitě

112

nepřetržitě

732 880 941

nepřetržitě

723 124 311

nepřetržitě

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů", veřejné telefonní automaty jsou
označeny symbolem telefonního čísla „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.
Ostatní důležitá telefonní čísla
Telefonní číslo
Zdravotní záchranná služba
ČEZ, a.s., ohlašovna poruch
RWE a.s., pohotovost PLYN
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice (SčVK
a.s.), dispečink

155
840 850 860
840 840 840
1239
482 416 707

Příloha č. 3
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou
a věcnými prostředky požární ochrany
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Holany

III

11

Minimální počet
členů v pohotovosti

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Dttin
CAS 32
VOLKSWAGEN
CAS 25
PPS
Řetězová pila
Řetězová pila
Řetězová pila
Elektrocentrála
Kalové čerpadlo
Plovoucí čerpadlo
Oděv ochranný
Obuv ochranná
Přilba ochranná
Vyváděcí maska

Typ
TATRA - T 148
Transporter 70XOA
S706

Počet
1
1
1

55 Husqvarna
T 425 Husqvarna
365 X Husqvarna
AEBG 290-F
EMPH 80 W Heron
CGV 1200 Honda
ZAHAS
PRABOS VESUV, HANRATH ULTRA
GALLETF1SF AF1SA
CM-5D

1
1
1
1
1
1
11
11
14
8

Příloha č. 4
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2016
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejích trvalé použitelnosti
Přirozené zdroje vody pro hašení požárů:
Zdroj vody
Čerpací místo
Holanský
Holanský
Holanský
Holanský

rybník
rybník
rybník
rybník

Rybník Malá
Nohavice

zpevněný
zpevněný
zpevněný
zpevněný
Rybnov
Zpevněný
stavidla

břeh
břeh
břeh
břeh

Využitelná kapacita

u č.p. 34
pod č.p. 59
proti č.p. 99
v místní části

břeh vlevo od

Vydatnost
Vydatnost
Vydatnost
Vydatnost

neomezená
neomezená
neomezená
neomezená

Vydatnost neomezená

Podmínky
použitelnosti
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně

Umělé zdroje vody pro hašení požárů:
Zdroj vody
Čerpací místo

Využitelná kapacita

Podmínky
použitelnosti

Další zdroje vody pro hašení požárů:
Zdroj vody
Čerpací místo

Využitelná kapacita

Podmínky
použitelnosti

