
obecně zúvoznó vyhlóškd č. 1/2013

Měýo K|adruby na zák]ádě usnefnizaíÚpitektva zé dné 13'3 2013 pod|e 5 29 odst 1p'sm o)bod
1 zákona č' 1]3/1935sb.' o požárniochraně' ve zněnípo,dějšich předpisú,51ods| 2 pcm, d)á 515
NJřizeniV ády ť 17212001sb',kprÓvedenizákontsopožárníochcné,ve,něnipozdějšichpřédpisů,
á pod|é 910 a 5 34 odn' 2 pisň' h)zákona č 123/20o0 sb,, Ó obcich (obecnizřizení), Ve ŽnĚni
pozdĚj!kh předpisů , Vydává obecně závazno! Vyh ášku

PožárnÍ řód města Kladrubv

ct .1
Úvod.íustanoveni

a)  PožáÍn i ř ádÚpraVÚ]éÓ lBáná . i t s , ásadyabezpečen ipožáÍn ioc| r ranyVeměíědé915nařnen i
V|ády č' 172120015b', k prÓvedeíizákÓná Ó požá.niochcně, Ve znénípozdéjlich předp 5ů, za
úče|eň co ne]oféktivnějšio.hÉíy zdÍaviobčanů mé5ta] jejch Životů a majetku pied požáry

b)  Ten|opožárn i ř ádseVztahujenaýšechnyobcé,ktéréséná.ház iíasp lávn iňúŽeň iÓb . r
K|adrUby, tj, X|adÍJbY,v.bjce' Láz' BÍod, Tuněchody a M |evo.

c)Ťoutovyháškou isoupov innse i id i tv !e .hnyíži .kéosoby,podnka j i c i f yz i ckéosobyaprávn ické
terévYronáVa]ívnětterézobcinebona po.emcich, které j5ou

majélkemlěťhtÓob. inébojsou j im ioprávněnéužiVány(Vnč.1p ism b) '

Č|' 2
Vyňe.ení činnosti osob, pověřených zabezpeĚováním požámí o.hEny Ve měslě

zá ábezpečenipožáÍniochÍanyV Ío^ahU působnoíimésta K|adÍJby zodpÓVidlj ánupitd|slvÓ
měía Vče e 5e staÍostkou mésta, které p|nivsamoýatné a přenesené púsobnoí povinnoí '
vyp ýva]iciz předpjsú o požárniochÍaně

K řádoému pInĚniúko ů sttsnovený.h právnim předp5Ynaú5ekupožáÍniochrányzáíÚpiteíýo

4 pNéitrieve ile eiednďkysbďU dobÍovo ných ha5ičů měsb (dá|ejen ]sDH)ÓsobÓu odpoÝědnou
zádohed nad udÍžovánimakceÍhÓpnoíia odboÍné přlpÍavy č enů ]5Dr] Konkíétniurčenío50ba
Ío^ah pů5obnosti ]e součásti dokumen|a.e mésta'



č| '  3
Podmínky požární bezpečnostipřič|nnoste.h, vobjéktech nebo v době zvýšeného

nébezpéčívznik! požáru se rřéte|eň na níltní podmínkY

a] Právnřkéá podnikájicilyzjcké osobyjsou,a úřP gm za]išténipožálnlochrányzejhéna povinny
dodÍžovatviechny práVnlá Ón*nipředp sy k bjištěnibé,peéno5tia och|anyzdíavípi prácid é
zákonlkupÍáce' PráVnickéa podnikaji.ifyzické osobyjsou povinny dÓdÍžovatz€jména ustanoveni:

- ŽákÓna cNRč.13]/1935 sb, Vé znénipo,dějšich přédp sů 1dá e]en zákon o požárníochÍaně),

.Vyh ášku MVČRč.24612001sb,, Ve zněnípozdějši.h předp 5ů (Vyh áška o požár.ípÍéven.i),

dalšipÍáVnipředpky, nomové požadavkya ostatnipř €dpisytýkajiciseochreny životú a zdÍáVlosob,
ochreny,Vllat a o.hÍany majetku pléd požáry,

b) za dobu se zvýšeným nebezpečíň Vzn]kU požárUse považujeŽejména obdÓbiňimořádného
sucha, obdobi5k|zně pkea obiovin' Počátek a ukončéni účinno51i p.eventivnich opátřéníp|alný.h
p.otatoobdobi, zveře]níměsto néprod|enĚ ou námenlm ná úřédni.h deskách.

Č|.4

zpú'ob nepl€tržitého zabezpečení požáÍni o.hrany Ve úěstě
Přjjétíohlášenio požárU, žve n] pohronyčijiné ňimořádné udá|ostiV kátaíÍU mě5taje
Dbé,peřeno 5y5témem oh ášÓVen požáru, uVédený.h v Č|' 3,

ochrana životů,,dÉVía majetku občánů před poŽáry, 'ive|nými pÓhÍÓmam ajinýniň mořádnýhi
Údá ostmiV kátaýfu mě5taje zabe,péčénajednotkam]po!árníochÍany, uvedenýmiv č| 5.

Jednotka sborÚ dobrovo|ný.h hasičú hěsta, katésorie, početnístáva vYbavéní

\- Vé ňĚ5tě &dÍubyje zíŽéna jédnotka sboru dobfuVolných has čú kategorieJPo l||'
. enoVéjédnotkyse přivyh|ášénípÓžárniho pop|achuco néjry.h|e]idostavido požárnizbrojnřé na
adresezadniUIce, K adrub' P5Č 349 61'

PočETNísTAv JsoH xLADRUBY

pořetč enů V pÓhÓloVost pro !,y]ezd



PočFrNÍ ýAv V JEDNonMícH FUNxcÍcHvJsDH |(LÁDRUBY

VY8ÁVENÍ JsDH |(LÁDRUBY

ČI' 6

Pleh|ed o zdro]ích vodv pro hašenípožářú

CÁst5Renau] tM dIum 4:4

ŽPbit naýaýoÉ(|hIn||oV.ý

pŘÍRoDNí zDRoJE PoŽÁRM VooY
ob€. lzdloi T P**"|

pi0ezd k řecé Žé zahÍadni u ice

l jézd  z  h |dvn i s  |n .é,  u  t áp |č|y



sjezd Ž hlavní5i nicé, u kap ičkY

sjéŽd z h|avnikomun kace na

PoDzEMNí VoDoVoDNÍ i'DRÁŇ'ii'.iid6R

PoDzEMNíVooovoDNí HvDRAŇŇ.B.iBRó6

Revo|Úťn' U| .e U cp 34z,406 a 30

M i |evs | á  J i ce  u .p  259 '260aU p  |n .e  | L

zadni U| .e u (p' 30r, r]3, r43, ]42' r5]a3Ú

s t ř ibutáu]keUÉp 39a3o6

HibnoýniU ké U ťp 29s, ]29 a 229

roíelii u i.é U ťp t01a 205

HUsova uIi.e u čp' 204a 223

záhÍádn 'u ' ceu .p  2]2 '22o '267 '  211 apad lp ' ,36

PoD2EMNi voDovoDNl HYDTAŇ''6E.i'BB]tE



PoDzEMNÍvoDovooNÍ HYDRANŤY v oBcl

l

5 U kiiženípotÓká GlanoviÍě kontejneÍu)

el7
Podmhky tŤvá|é použiteInostl zdrojú požíni vodv

MéÍÓje povinno Vyžadovatod májite|eVodovodni5itějejiúdržbU la|! abYbyh tŘa é pÓužtelná i
pro potléby haše.i (pod,émni hydrenly ná Vodovodnílit )'

Měíoje pov]nno,aji5t tvespoIupráci9 přk]ušným dopráVním ]nspPk|o.álem takÓVé dopravni
?na.enlna pozemnlch komunikacich, aby by a minima izována možnoíŽnepřistupněníčiniženého
použ]t' po,árnich hydfánt0 a cest k zdrcjon vodY.

Měío je povinnoVrámciúdÍžbyveřejnéze]eně prcvádětd|e potřeby úpÍavu a odstraňoVániporostu
vokoÍ pÓžárnich hydÍantú ta|í aby byh !,y oučena možno5t pieh|édnÚti hydranto nebornéňožněno

Pokud sé měno dodío nédÓstatcích' které mohou být přičinou zliženíč]znéňÓžněnipoužitiŽdrojú
požárniVodylje povinno neprod eněnanov]ta Íea izovat nápravná opatienítak, aby by|a zaj š1ěna
Úva á použ te|noí Všech zdrcjú požáhívody'



Č|'3

séznan ohlašovén požáÍů a da|ší.h rÍí odkd ke h|áslt poŽá.

oh ašovny po'áÍú mohÓu VyJživalvšechnyo!obykoh ášenípožádajjných m]moiádnýCh udá o'ti

ldopravnl nehody, úniky nébézpeřný.h |átek, přÍodní|atastÍory' telorktkké útokyapod).

Čl '9

zpúsob wnlášení požátního pop|ach! Ve něstě

Požárnlpop a.h Vé měíějéV}hlálován přeruiovaným opakovaným ŽVukem sirényVdé.e 25sekund
apnuto a rosekundvYpnuto a opět25 sékÚnd zapnuto.

TačkkovéÓv|ádáí i s řény jeV|( |adÍube.humhtéĎozvenkunafásáděuv.hodudoobjéktučp35ná
náméíí RépUb|]kY 1býva ý obecní úřad)'

FunkčnizkoÚška sirén sé pfuvádid e pokynů, které Vyp ývajiz právních piedpisú'

Č|' 10

seunaň si| a pro9tředkú j €dnorék požární ochlany

á) Poč€t h*ičů a VybáVenijédnotekjsou dány kategor]ijednotky požárnío.hřany'

sEzNAM oHrÁšoVEN PožARŮ

150 oh ášovna požáÍů Nzs PrTdchoý

L72 ntégrováný,áchránný syíéň

374 616 t7r, !14 616 /rO,37A 6761rZ

314 616 t7!, t74 616174,',)14 676 776

Městskýúřad K|adÍuby, nám Repub|ky39

(jen vpÍacovnjdny od 7 oo do 15 30 hodin,

Vé|ite|]sDH Frant šek semorád' nám Bepub iky 36'

ŤÚne(hody Vd( lavŘ ha , (p  r r

M |éýo. ]aro5 ava štepanova cp 27



b)Jednot|qpožámíochÉnyjsounamístozá$hu(Esp'dozá|ohy)povo|áványprostřednic1vím
Hsičskéhozá.hEnnéhosboru P|zeňského kÉjě, úzěmnÍho odboruTáchov'

c) vpřipadě požáÍov,áVis|oíina plis|ušnéfr stupnipop|a.hu zasahujIvobcích K ad'Úbý VÍbicé,
Liz, Brod, Tuněchody a Ml|evo nás|edull.llédnotky:

4t.11

závěrečná a zrušova.í ugtanovení

Íouto obecně áVa.nou !,yh|áškou se ru.| ozv č' 2/2006, pÓžárnÍ řád ob.é K|adÍuby.

41.12

účinnost

Táto Whláška ňabývá účiínosti patná;ýfi díem nádedujicim po jejim vyh|ál€ni.

,,t,q,b/)
n.4 k/3


