
MESTO LITOVEL
Zastupitelstvo města Litove|

obecně závazná ryhláška
č,.3/2015.'

kterou se lydává požární řád města

Zastupitelstvo města Litovel se na s\'ém zasedáÍí konaném dDe 2ó' 11. 2015 usnesením č' 14
usneslo \rydat na ziíkladě ustanoved Š 29 odst' 1 písrrr' o) bod 1 ziikona č. 133/1985 Sb'' o
požární oclrraně' ve zněÍí pozdějších předpisů (dále jen ,'zá&on o poŽární ochraně..), a
v souladu s ustanoveními $ 10 písrn d) a Š 84 odst' 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcícl,r (obecní zřízen!, ve zDění pozdějších předpisů' tuto obecně závaznou l'růlášku (dále
,jen,,vyhláška..):

čbnek 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška uprar'uje organizaci a zásady zabezpečení požární ochany na území
města Litovel(dáIe jen ,,nlěsto.).

Článek2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(i) ocbrana ži\'otů, z&aví a majetku občanů před požfuy, žjvelními po1ťomami a jinými
mimoiádnými událostmi na úZemí rněsta je Zajištěna jednotkani sboru doblovo]ných
hasičů uvedených v č1. 5 této \,]'hlášky a dále jednotkanri požární ochrany rrr'edenými
v příloze č. 1 této q'lrlášky.

(2) K zabezpečed úkolů na úseku poŽfuní ochmny město v samostatné působnosti pověřilo
odborně způsobilou osobu v oblasti poŽfurrí ochrany' která rakonává monitoring úrovně
poŽární oclTany ve městě, o niž předkládá ZpIá\u stalostovi minimálně lx za rok'

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požímí ochrany byly na základě uslieseni zastupitelstva
města dále pověřeny tyto orgiíny města:
a) zastupitelstvo města - pIojedíáním stavu požámí ochrany vobci nrinimálně 1 x

Za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k poŽární ochraně
ve městě'

b) staIosta - prováděním pravidelných kontro] dodržování předpisů požámí ochrany
města. a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

čunek 3
PodmínL1 požární bezpečnosti pň činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru

(1) Za činnosti, při kteďch 1rrozí zriišené nebezpečí vzniku požáru' se podle.místních
podmínek povaŽuje konání \'eřejnosti přístupných kulturních a sporto\'ních akcí

' na veřejných plostlanstvích, při tlcltŽ dochází k manipulaci s otevřeným ohněň a na



něŽ se nevztahují povinnosti uvedené v ustanovení s 6 zákona o poŽfuní ockaně ani
v plávním předpisu kaje' či obce. vydanému k zabezpečení požámí ochrany při akcích,
kterych se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povílen konání akce nahlásit
min' 2 pracor'ní dny před jejím započetím na Městském uřadu Litovel a lra operačni
středisko Hasičskélto záchanného sboru olomouckého klaje' JeJi pořadatelem
plávíická oso^ba či lzická osoba podnikající' je iejí povimosti ďídit preventivní
požámí hlídku'.

(2) Další podminky požámí bezpečnosti se 1lad ráIec kompetencí olornouckého kaje
nestanovuJl-

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochřany ve městě

NepřetÉitá ochrana ži\'otů, zdraví a majetku občanů před požáry' žir'sJrrími pohrcmami
a jinými mimořádnými událostmi na území ]ěsta je zabezpečena požfuní stanicí Hasičského
záchranného sbolu olomouckého kraje a jednotkami sboru dobrovoJných hasičů uvedenýnri
v či' 5 a v Dříloze č. 1 této l.Vhláškv.

Čtánek 5
Kategorie jednotek sboru dobroYo|ných hasičů města,

jejich početní stav a \T'bavení

(1) K zajištění poŽáÍní bezpečnosti na úZemí úěs1a a místních částí zřídi}o město jednotky
sbolu dobrovolrrých hasičů v místních částech: Tři Dvory' Nasoburky. Chotelice.
Rozvadovice' Myslecltovice' Víska' Savín' Březové.

(2) Jednotky sboru dobrovoJrrých hasičů jsou zřízeny v kategorii' početním stavLr
a \,J'bavení takto:

' 
š 27 odý' 2 písm' b) bod 5 zákona o pož]ímí ocnraně

] 
$29 odý' 1 písn. o) bod 2 zákona o požámí ocnralě

" $ ]3 zákona o poŽími oc]rraně

Jednotka PO Katesorie Početní stav Technika
Tři Dvory JPO III 16 lks - CAS 20 Iveco Magirus

1ks - CAs 25'Š706 RTHP
lks - DA - AVIA 30 DVS
lks - přívěsná (přenosná) stií<ačka PPs 12
2ks - plovoucí čerpadlo Froggy
lks - motorová řetězo\'á pila Husq\'ama
1ks - e1oktro centriía Endress
1ks - osvětlovací aglegát
4ks . dýchací přístloie Saturn s7

Nasoburky JPO V 8 1ks - DA - AVIA 31 K
1ks - přívěsná (přenosM) stříkaěka PPS 12

Chořel ice JPO V 8 lks - přenosná stříkačka PS 12
1ks - plovoucí čerpadlo Froggy

Rozvadovice JPO V 8 1ks - přívěsná (přenosná) střflGčka PPs 12
Myslechovice JPO V 8 lk. - př i\ ésná ( přenosná) . lnlaČl.d PPs l2

Víska JPO V 8 l| ' . - pi ivěsná (pielrosná) 5lřňač|a PPS |2
Saýin JPO V I lIs . př ivěsná (pienosná) slríkdč|d PPs l2



BřeZové JPo nezatMeDé I lks - pří\'ěsná (pienosní) střfl{ačka Ps 8

Sezlam zkatek| cAS cistemová automobi]ová stříkačka
DA dopmrní autonobil

Clánek 6
Přehled o zdrojích vody pťo hašení požáru a

podmínI\1' jejich tn.alé použitelnosti

(1) Město stano\uje nad úmec nďízení olomouckého krajea následující zdroje pro hašení
požárů a další zdroje požární vody, které musí s\'ou kapacitou' unístětúr] a \.ybavením
umoálit účfuný požár.ní zásalr:
a) přřozené všechny \,f'užiteLré vodní zdroje (řeky' potoky apod')'
b) umělé rybníky, požámí nádrže a hydrantová síť na ce1én území města'

(2) Roznístění zdrojů vody pro hašení požárů na Ílzemí městaje nás]edující:

(3) Město zplacovává a udrŽuje v aktuáhím sta\'Lr plánek u]ěsta s vyznačením zdrojů vody
plo hašení požáru, čeryacích stanovišť pro poŽiínť tec]niku a vhodného směru piíjezdu,
který vjednom \Yhotovení předává jednotkím dobrovoJrrých hasičů ur'edených v č1. 5
této vyhlášky a Hasičského záchrarrného sboru olomouckélto kraje, územní odbor
Olomouc.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

(1) Město zřídilo následující ohlašovrru poŽárů' ktelá je trvale ozrračena tabulkou
,.ohlašovna požárů: Městský úřad Litovel' Nám. Přemysla otakala 778. 784 01 Litovel.

{2)  Da|šL"n imts ty .  odkud |ze  hIas i t  pozár .  j cou:
a) telefonní stanice pevné sítě na tel. číslo 150 nebo l12,
b) nobi]ní telefony na tel' číslo 150 rlebo 112,
c) telefoÍní automaty i bez použití te]efonní kafly či mincí na tel' číslo 150 nebo 1 12.

4 Nďizeni o]omoucké} o kraje č. 3/2005' kterýn se určují zdroie vody k lrašení poŽáru

3

Cást města Zdroj požární vody
Litovel hy&antová síť

řeka Morar'a - čerpací stanoviště, u au1obusového nádraží, ul. Dukelská
- če1pací stanoviště. u prodejr,ry Elektro Dostál' ui' Palackého

Tři Dvory hYdlantová síť
Nasoburky h;.drarrtová síť

potok Loučka - čemací stanoviště u kapličky
Chořelice hydrantová síť
Rozvadovice hYdrantová sl'ť
Myslechovice h}.drautová síť

Dožá&ni nádÍž
Víska hydlantová síť

řeka Mora\'a - čerpací stano\riště most u 1] \'na
Savin poŽí|ní nádťž
Březové řeka Morava - čerpací stanoviště most u hospody



(3) Město uvádí tato dalši důležitá telefonní číslaI
. Ha' iČsk} Záchrannj \bor - l 7elnni odbor ololnouc
. Jednotné ewopské číslo tísňovélro vo1ání
. Zdlavotní záchlafutá služba
. Policie ČR
. Městská policie Litovel
. Elektrický ploud (poruchy pohotovost)
. Pl)l1 (poruchy pohotovost)
. voda (poruchy pohotovost)

150
r12
155
158
585 341 568, 602 133 721
8'10 850 860
r239
585 342 366

ČIáíek 8
Způsob whlášení požárního poplachu

(1) Signíl .Požfuní poplach. není varovným signálem' slouží ke s\'olávání jednotek požární
ochďany a rYhlašuje se takto:
a) oožiírní sřénou

- signá1em '.PoŽÁRNÍ PoPLACH..' je vyhlašován přelušovaným tónem siťény
po dobujedné nríluty125 sok. tón - 10 sek. pauza - 25 sek, tón)'

- signá1err,r ..PoZARNI PoPLACH..' je l'whlašován elektronickorr sirénou
(rrapodobuje lrlas trubký troubící tóí ,,Ho-Rl....'Ho-RI.) po dobu jedné
minurr fejednou načnj a nezaménilelný 5 jinýri . ignál1)'

b) Telefonicky,
c) jil]1in náhradtrím způsobenr - trubka, zvon apod.
Pro \'aloviíní ob}./atel při hozbě nebo vzrriku mimořádné události byl zaveden na území
CR jeden valovný signál ''Všeobecrrá výstraha..' sign.íl je rylt1ašoválr kolísavým tóíem
sřény po dobu 140 sekund a může bý l'r.hlašován 1řikát za sebou v cca .''-1nu16r'ých
intervalech.
Po akustickém tónu sřény následuje informace z hromadných sdělovacích prostředků
(republikové, regioná]ní a místní působnosti) pro \T''Iozumění obyvatelstva o hlozící nebo
vznik]é mimořádné události.
ol'ěřol'ání pror'ozuschopnosti systému valova1i se pror'ádí pravidehě kaŽdou p1Yní
středu v měsíci v 12'00 hod. signálem v délce třvání 140 sekund lol'noměrným tónem aje
řízena centrálně z Krajského operačnflro a informaěního střediska Hasičského
záchraulého sboru olonrouckého kraje úzenního odboru olomouc.

(2) V případě poruchy technických zďízení pro lalrlášení požárni}ro pop]achu se poŽámí
poplach ve městě a jeho místních částech vyhlašuje místní! rozhlasem, Dobilními
teclrnickými plostředky (zásahová rozid|a HZS, Policie cR, Městská policie) nebo
megafony.

(3) Kp]nění úkolů' souvisejících s bezpečností města (povodně' technické zásah1) můŽe
jednotky dobrovolných hasičů povolat i staÍosta. Vtomto případě jsou vyrozuměni
velitelé potřebných jednotek (telefonicky pevnými lfukami, mobilními teleÍóny). kteří
zajistí svolání jedrrotky a řídíjejí činnost dle dispozic města'

(4) K ověření účinnostj požárního řádu města, zejména akceschopnosti jednotek sboru
dobrovohých hasičů, věcných plostředků poŽámí ochrany. použite]nosti zdrojů vody
plo potřeby poŽární ochrany, spojení' zařízení pro vy-hlášení požárního poplachu
a připraveDosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se rryhlašuje nejméně jednou
ročně prověřovací cvičení. Prověřovací cvičení se nemusí uskutečnit v případě, že byla
akceschopnost jednotek sbolu dobrovoJrrých hasičů v pruběhu roku ověřena výjezdem

' k požáru nebo jioému technickému lijezdu s k1adným výsledken.



Clánek 9
Seznam sil a prostřerlků jeduotek poárni ochrany

Semam sil a prostředků jednotek poŽímí oclrrany podle výpisu z poŽrímíro
poplachového plánu olomouckého kraje je uvďen v pří1oze č. 1 lryhlášky'

čuo"t. t0
Účinnost

Tato \Yhláška nabýá účinnosti 1. 1.2016'

Vy/ěšeno na uřední d esce dte| ?' y'ů .22//-

Sejmuto z uřední desk y ale: 6y'. y'z' zell.

Zveřejnění lyhlíšky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkoÚ přísfup.



Příloha č. 1 k obecně závazné rThlášce č' 3/2015, kterou se !.1'dáYá požářní řád města

seznam sil a prostředků jednotck požární ochrany
podle požárního poplachoyóho plánu olomouckého kťaje

V případě vzniku požáru nebo jiné nrimořádné udá]osti jsou pro posk)'tnuti pomoci v katastru
n]ěsta učeny podle stupnč poŽáŤního poplachu následuj ící jednotky požámí oclŤanyI

Seznan Zkmtek: Po poŽární ochrana
CD Ceské dráhy
JsDH.jednotka sboru dobrovolných hasičů
HZS' hasičský záckanný sbor

Obec
N{ísttrí část

obce

Rozděleni iédnotck Po do iednotlivj'ch stupňů požárního poplachu

I.stuDeň II.stupeň lll.stuDeň
Jednotka PO Kat, Jcdnotka PO Kat. Jednotka PO Kat.

Liro\ el Litovel

Litovel I NáÍDěšť a Hané II/1 C)lomouc I
t]ničov I Olomouc I Uničov III/1
Tři  D\ol\ LoŠtice Ili 1 CD Olomouc IV
scdce nc Llané í1 Sla\étit l lltl Bi]á Lhota t lLl

Ll to\ ťl ]]řeZo\'é

Lito\ el I 1.Ňáméšt'na Hané t1/1 Olomouc I
Ul l icov I Olornouc I t]ničov llt1
l  í i  D \o r \ Loštice IV1 Slavěti]l t/1
Senice na HaDé III l CD Olomouc IV Bí1á Lhota III,11

Litovel Cborcl i r- .

Litovel I Náměšt'na Hané tv1 Olomouc I
Unjčov I Olomouc I Ul l ičoY m/l
Tr i  D \o r \ Loštice Ú1 CD Olomouc I\T

Senice na Hané IIIl S1avětírl IIt1 Bi]á Lhota nl,1

Litovel Myslechol'jce

Litovel I Tr i  D!orv Olomouc I
I Olomouc I NáD]éšt. na Hané [i]

Nasobťlf}Š Loštice lvt CD Olo louc IV
Senice na Llane m/1 Slavětin ltvl Bilá Lhota ut/1

Litovel Nasobůrlg'

Litovel I Tr i  D\ory Olomouc I
Uničov I Olomouc I Ulličo\. u/1
Nasobťlrh Loštice II/1 Náme\t. lu Hané Ú1
Senice na Ilané m/1 Slavětin IIvl Bilá Lhota ut/1

Litovel Rozvadovice

Litovel I NáIěšt' na I.Ialé Ú1 Olomouc I
Olomouc I Uničov I CD Olonouc IV
Rozvedovice Loštice Ú1 slavětín Ill/1
Senice na Hané III/1 Tři Dvor\ Bí1á Lhota III]

Litol.el Savín

Lito\ el I Bílá Lhota tIt/1 Olomouc I
Ull icor I Olomouc I Senice na Háné t/1
Tr i  D \o r \ Bouzov Ú1 Náměšť Da Hané u/1
slavětín Il l/1 Hvozd I I I1 Loš!ice Ú1

Litovel Tři Dvor}

Litovel I Nálrrčšt. na Hané Itl Olomouc I
Uničo\. I Olomouc I slavětin IIt l
Tři Dvory Loštice /1 CD Olomouc IV
senice na Hané l ' 1 U ičoY IIt] Bi1á Lhote t/1

Litovel Viska

LiLo\e1 I Tři Dvorv Olomouc I
Ullico\' I Olorllouc I Unjčov [t/1
Nasobťlrk\ Senice ne Hené m/1 Námčšť na Hané Ú1
Loštice Ú1 S1avětin llt/1 Bilá Lhota nt1


