OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠUMPERKA
Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání ze dne 18.11.2004 usnesením č. 1000/04 vydává
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. 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
Úvodní ustanovení
Požární řad Města Šumperka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území
města.
Čl. 2
Vymezení činnosti a odpovědnosti při zabezpečování požární ochrany
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město Šumperk
zastoupené Městským úřadem Šumperk, kanceláří tajemníka, které plní v samostatné působnosti a
přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou požární ochrany s názvem podle čl. 5 této
vyhlášky.
3. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 zastupitelstvo města pověřuje Městský úřad Šumperk, kancelář
tajemníka
a) připravit projednání stavu požární ochrany ve městě minimálně jednou za rok a vždy po
závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně města,
b) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném
rozsahu, osobou odborně způsobilou dle § 11 zákona o požární ochraně.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti
1. V době zvýšeného požárního nebezpečí se na území města zakazuje rozdělávání ohňů do 50-ti
metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě a na rašelinných
pozemcích. Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek.
2. Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období od 1. 4. do
31. 10. kalendářního roku.
Čl. 4
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události zabezpečují nepřetržitě místa
pro hlášení požárů podle čl. 7.
2. Ke zmírnění důsledků požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí na životy, zdraví a
majetek občanů jsou určeny
a) základní složky integrovaného záchranného systému,
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka,
c) Městská policie Šumperk,
d) další síly a prostředky zajištěné Městem Šumperk.
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Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka
1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka je zřízena usnesením zastupitelstva Města
Šumperka č. 77/02 ze dne 12.12.2002.
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka je dislokována v Hasičské zbrojnici
Šumperk, ul. Temenická 135. Je zařazena do kategorie JPO II/1, má 13 členů, z toho 4 členy
v trvalé pracovní pohotovosti. Vybavení jednotky je uvedeno v příloze č. 1.
Čl. 6
Zdroje vody pro hašení požárů
1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah
a) přirozené
Ø potok Temenec a Bratrušovský potok – čerpací stanoviště při soutoku s potokem
Bratrušovským, nám. Republiky,
Ø řeka Desná – plnící místo u dolního splavu vedle zahrádkářské kolonie,
Ø rybník Benátky – plnící místo u vypouštěcího stavidla vedle hlavní cesty ul. Uničovská,
Ø Krenišovský náhon – čerpací stanoviště při ulici Hybešově u železničního přejezdu,
b) umělé
Ø rozvod veřejného vodovodu – síť podzemních hydrantů,
Ø areál HZS Olomouckého kraje, územní odbor Sever, pracoviště Šumperk – čerpací
stanoviště nadzemní hydrant v zadní části areálu,
c) víceúčelové
Ø Bratrušovské koupaliště – čerpací stanoviště přední část nádrže ke koupání.
2. Město Šumperk zastoupené Městským úřadem Šumperk, kanceláří tajemníka v případě potřeby
zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,
čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení
předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a HZS Olomouckého kraje, územní odbor Sever,
pracoviště Šumperk.
3. Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů podle odst. 1 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 zdrojů
vody pro hašení požárů.
4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdroji vody pro hašení požárů podle odst. 1 je
povinen zajistit volný průjezd pro požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu, nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Ohlášení požárů a místa pro hlášení požárů
1. Ohlášení požárů lze provést z veřejných telefonních stanic, z pevných a mobilních telefonů.
2. Místa pro hlášení požárů jsou:
a) Operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje, územní odbor Sever, pracoviště
Šumperk, ul. Nemocniční 7, Šumperk, telefon číslo 150.
c) Obvodní oddělení Šumperk Policie ČR, ul. Havlíčkova 8, Šumperk, telefon číslo 158.
b) Městská policie Šumperk, ul. Jesenická 31, Šumperk, telefon číslo 156.
Místa pro hlášení požárů jsou označeny tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního
čísla 150.
Čl. 8
Vyhlášení požárního poplachu ve městě
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí sirénami na území města a dalšími určenými
technickými prostředky.
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Čl. 9
Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany na území města
Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany na území města, v závislosti na
vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje, je
uveden v příloze č. 2.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005

Mgr. Zdeněk Brož v.r.
starosta města

Ing. Marek Zapletal v.r.
1. místostarosta

Vydává Město Šumperk
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PŘÍLOHA Č. 1
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004
Příloha č. 1 k Požárnímu řádu Města Šumperka
Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
CAS 32 T 815 – SUA 92 01
DA Ford Tranzit – 1M4 86 00
PV3S T – SUA 27 46
PV3S A – SUA 30 12
Přívěsný vozík DEL 245 – 32 SUA 92
Přívěsný vozík – SUA 11 74
Vlek valník – SUA 12 89
Motorola GM 300 RDST
Motorola GP 300 RDST
Osobní pagery
Dýchací technika (plicní automatika, lahve, masky CM5)
Elektrocentrála LX 3000 – 3 kW
Plovoucí čerpadlo Froggy
Plovoucí čerpadlo Maximum
Elektrické kalové čerpadlo
Ruční vyprošťovací nářadí VRVN 1
Mečová pila Dewalt
Motorová pila Husqvarna
Lanový naviják Multi KBF
Přenosné svítilny Litebox
Gumový člun s příslušenstvím

Počet
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
8 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
2 ks

PŘÍLOHA Č. 2
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
MĚSTA ŠUMPERKA č. 3/2004
Příloha č.2 k Požárnímu řádu města Šumperka
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města
určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
1.

Stupeň požárního poplachu
První jednotka požární ochrany – Šumperk I
Druhá jednotka požární ochrany – Šumperk I
Třetí jednotka požární ochrany – Šumperk II/1

2.

Stupeň požárního poplachu
První jednotka požární ochrany – Zábřeh I
Druhá jednotka požární ochrany – Nový Malín III
Třetí jednotka požární ochrany – Bratrušov III
Čtvrtá jednotka požární ochrany – Bludov III

3.

Stupeň požárního poplachu
První jednotka požární ochrany – Uničov I
Druhá jednotka požární ochrany – Sobotín III
Třetí jednotka požární ochrany – Velké Losiny II/1
Čtvrtá jednotka požární ochrany – Dlouhomilov III

