STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2007
Požární řád statutárního města Děčín
________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 24.5.2007 usnesením č.ZM 07040501
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád statutárního města Děčín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v statutárním městě Děčín dle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v statutárním městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území statutárního města Děčín je zajištěna jednotkami požární
ochrany.
(2) Nasazení jednotek požární ochrany na území statutárního města je dle vyhlášeného
stupně poplachu určeno Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2006 ze dne 5.4.2006, kterým se vydává
Požární poplachový plán Ústeckého kraje.
(3) Jednotky požární ochrany předurčené pro zásah na území statutárního města Děčín jsou
uvedeny v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(4) Seznam členů jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města je uveden
v dokumentaci požární ochrany statutárního města o zřizování jednotek.
(5) K zabezpečení úkolů požární ochrany tvoří dokumentaci požární ochrany statutárního
města:
a) dokumentace o zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města,
b) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
c) Požární řád statutárního města Děčín,
d) obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob,
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e) dokumentace k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného
stavu,
f) Řád ohlašovny požárů.
(6) Činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města zajišťuje a dokumentaci
dle článku 2 odst. 5 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky zpracovává a vede zaměstnanec
Magistrátu města Děčín – odboru místního hospodářství a majetku města.
(7) Činnost odborně způsobilé osoby dle § 11 zákona o PO, zpracování dokumentace
požární ochrany dle článku 2 odst. 5 písm. c), d) a f) této obecně závazné vyhlášky a zpracování
dokumentace požární ochrany dle § 15 zákona o PO zajišťuje Magistrát města Děčín - oddělení
krizového řízení, prostřednictvím dodavatele služeb v oboru požární ochrany.
(8) Zpracováním a vedením dokumentace požární ochrany dle článku 2 odst. 5 písm. e) této
obecně závazné vyhlášky je pověřen Magistrát města Děčín - oddělení krizového řízení, ve
spolupráci s dodavatelem služeb v oboru požární ochrany.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů se zřetelem na místní situaci
(1) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny dodržovat
zejména tato pravidla pálení:
a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně neprodleně
ukončit,
c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí
ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,
d) zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let,
e) zajistit, aby osoby provádějící pálení byly seznámeny s těmito pravidly pálení a způsobem
přivolání pomoci.
(2) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejichž cílem je snížení požárního
nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území statutárního města Děčín.
(3) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní
a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen
"období sucha"),
b) období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období počíná
zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací souvisejících se
sklizní,
c) období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením přípravných
prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době skladování.
(4) Počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů podle článku 3 odst. 3 písm.
a) vyhlašuje Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen "krajský úřad"). Statutární město Děčín vyvěsí
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toto vyhlášení krajského úřadu na úřední desce Magistrátu města Děčín a dále jej uveřejní
způsobem v místě obvyklým, tj. zejména na internetových stránkách statutárního města,
plakátovacích plochách ve městě a v místních sdělovacích prostředcích.
(5) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může statutární město Děčín jako obec
s rozšířenou působností z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat
svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
(6) Zabezpečení požární ochrany v období sucha, v období sklizně a v období skladování
pícnin a obilovin je stanoveno v Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 ze dne 12.11.2003, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného požárního nebezpečí.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v statutárním městě
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
statutárního města je zabezpečeno systémem míst pro ohlášení požáru, uvedených v článku 7 této
obecně závazné vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru statutárního města je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Článek 5
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města, jejich početní stav
a vybavení
(1) Statutární město Děčín zřizuje následující jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Evidenční číslo JPO Kat.
Kraj+ÚO

Jednotka

JPO

Název jednotek PO

Dislokace jednotek PO

100

III/1 JSDH Děčín III – Staré Město

Březová 130/41, Děčín III
Staré Město

104

III/1 JSDH Děčín XI – Horní Žleb

Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XI Horní Žleb

110

III/1 JSDH Děčín XXXII - Boletice

Spojenců 159, Děčín XXXII
- Boletice nad Labem

421
111

V

JSDH Děčín XXXI - Křešice

-

Klicperova 231, Děčín XXXI
- Křešice

(2) Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice (JSDH Děčín III – Staré Město, Březová 130/41, JSDH Děčín XI - Horní Žleb, Labské
nábřeží 1916/2a, JSDH Děčín XXXII - Boletice nad Labem, Spojenců 159, JSDH Děčín XXXI –
Křešice, Klicperova 231), nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
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(3) Početní stav a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města je
uveden v dokumentaci, vedené Magistrátem města Děčín – odborem místního hospodářství a
majetku města.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Statutární město Děčín stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
Vodní zdroj

objem m3

místo

vlastník/uživatel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. řeka Labe

přístupová místa

Povodí Labe, s.p.

2. řeka Ploučnice

pravý břeh ř.km 0,5 – HZS

Povodí Ohře, s.p.

3. Jílovský potok

štěrková přehrážka Martiněves

Povodí Ohře, s.p.

4. Vlčí rybník

cesta na hrázi

2.500

ČR (Lesy ČR)

5. Mlýnský rybník

cesta na hrázi

2.500

ČR (Lesy ČR)

6. Retenční nádrž Sněžník cesta na hrázi

2.418

ČR (Lesy ČR)

7. Terezínský rybník

Saská, Děčín X

11.000

ČR (Lesy ČR)

8. Zámecký rybník

U Plovárny, Děčín I

25.000

statut.město Děčín

9. vodní plocha Maxičky

cesta na hrázi

17.000

statut.město Děčín

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže na zachycení dešťové vody, ap.)
Vodní zdroj
místo
objem m3 vlastník/uživatel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Chart Ferox, a.s.
J.Š. Baara, Děčín V
Chart Ferox, a.s.
2. Chemotex Děčín, a.s.

Tovární 63, Děčín XXXII

3. hydrant

Labská - u Střelnice, Děčín I

SčVK, a.s.

4. hydrant

Labská (Atlantik), Děčín I

SčVK, a.s.

5. hydrant

Kamenická x El. Krásnohorské, Děčín II

SčVK, a.s.

6. hydrant

Kamenická – sídliště, Děčín II

SčVK, a.s.

7. hydrant

Oblouková (Kaufland), Děčín III

SčVK, a.s.

8. hydrant

Teplická – Jordánka, Děčín IV

SčVK, a.s.

9. hydrant

Teplická – u divadla, Děčín IV

SčVK, a.s.

10. hydrant

Pivovarská u č.p. 12, Děčín IV

SčVK, a.s.
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Chemotex,a.s.

11. hydrant

Na Stráni x U Ovčince, Děčín VI

SčVK, a.s.

12. hydrant

Dělnická – ČSPH – DPMD, Děčín VI

SčVK, a.s.

13. hydrant

Za Bažantnicí (potraviny), Děčín VI

SčVK, a.s.

14. hydrant

Vilsnická u č.p. 38/48, Děčín VII

SčVK, a.s.

15. hydrant

Vilsnická - Třešňová, Děčín VII

SčVK, a.s.

16. hydrant

Na Hrázi x Na Hranicích, Děčín VIII

SčVK, a.s.

17. hydrant

Na Pěšině u č.p. 283, Děčín IX

SčVK, a.s.

18. hydrant

Vítězství - Tesco, Děčín XXXII

SčVK, a.s.

c) víceúčelové (zásobníky technické vody, nádrže na chladící vodu, přehrady, hospodářské nádrže,
koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
Vodní zdroj

místo

vlastník/uživatel

čistírna odpadních vod

Spojenců, Děčín XXXII

SVS,a.s./SčVK,a.s.

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení 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 vodního zdroje.
(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Článek 7
Zřízení ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Statutární město Děčín zřizuje ohlašovnu požárů v místě operační služby Městské policie
Děčín, Na Valech 156/6, Děčín IV, telefonní číslo 156 nebo 412 516 516. Objekt je označen
tabulkou s nápisem „Ohlašovna požárů“.
(2) V statutárním městě mohou být využity k ohlášení požáru také veřejné telefonní
automaty, které jsou označeny symboly tísňových telefonních čísel. Volání tísňových čísel je
bezplatné. Ohlášení požáru se provádí na telefonní číslo 150 nebo 112.
(3) Místy, kde lze dále hlásit požár, jsou hasičské zbrojnice, které jsou označeny tabulkou
s nápisem „Zde hlaste požár“.
1. Děčín III - Staré Město, Březová 130/41

telefonní č. velitele: 602 344 109

2. Děčín XI - Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a

telefonní č. velitele: 731 172 118

3. Děčín XXXI – Křešice, Klicperova 231

telefonní č. velitele: 604 472 732

4. Děčín XXXII – Boletice n. L., Spojenců 159

telefonní č. velitele: 604 943 214
5

(4) Dalším místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost, je požární stanice
Děčín I, Provaznická 1394.
(5) Osoba, která hlášení o požáru podává, sdělí dle možností kde hoří, co hoří, kdo požár
hlásí a vyčká příjezdu hasičů.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v statutárním městě
(1) Vyhlášení požárního poplachu v statutárním městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (25 sekund
zapnuto, 10 sekund vypnuto a 25 sekund zapnuto),
b) požární poplach pro jednotky požární ochrany statutárního města Děčín je vyhlašován
z operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
(2) V případě poruch technických zařízení pro vyhlašování požárního poplachu se požární
poplach v statutárním městě Děčín vyhlašuje pomocí mobilních telefonů a pevných telefonních
stanic.
Článek 9
Přestupky a jiné správní delikty
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami je
přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské
činnosti jiným správním deliktem.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 - Požární řád města Děčín,
schválená Zastupitelstvem města Děčín dne 21. října 2004 a Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 2/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 Požární řád města Děčín
a Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, schválená Zastupitelstvem města
Děčín dne 16.3.2006.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Vladislav R a š k a v.r.
primátor

Mgr. Miroslav S a m l e r v.r.
1. náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.5.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 13.6.2007
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Příloha k obecně závazné vyhlášce statutárního města Děčín č. 1/2007
SEZNAM JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO
PLÁNU ÚSTECKÉHO KRAJE
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují ve statutárním městě Děčín
následující jednotky požární ochrany:

DĚČÍN – pravý břeh – pro městské části
Děčín I
Děčín II-Nové Město
Děčín III-Staré Město
Děčín XIII-Loubí
Děčín XXVI-Bechlejovice
Děčín XXVII-Březiny
Děčín XXVIII-Folknáře
Stupeň

Jednotka
HZS PS Děčín

I.

JSDHO Děčín – Staré Město
JSDHO Děčín – Horní Žleb
JSDHO Děčín – Boletice
JSDHO Křešice
JSDHO Benešov nad Ploučnicí

II.

JSDHO Jílové – Modrá
JSDHO Hřensko
HZS PS Česká Kamenice
JSDHO Dobkovice
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DĚČÍN – pravý břeh – pro městské části
Děčín XXXI-Křešice
Stupeň

Jednotka
HZS PS Děčín

I.

JSDHO Křešice
JSDHO Děčín – Staré Město
JSDHO Děčín – Boletice
JSDHO Děčín – Horní Žleb
JSDHO Benešov nad Ploučnicí

II.

JSDHO Jílové – Modrá
JSDHO Hřensko
HZS PS Česká Kamenice
JSDHO Dobkovice
DĚČÍN – pravý břeh – pro městské části
Děčín XXX-Velká Veleň
Děčín XXXII-Boletice
Děčín XXXIII-Nebočady
Děčín XXXV-Lesná

Stupeň

Jednotka
HZS PS Děčín

I.

JSDHO Děčín – Boletice
JSDHO Křešice
JSDHO Děčín – Staré Město
JSDHO Děčín – Horní Žleb
JSDHO Benešov nad Ploučnicí

II.

JSDHO Jílové – Modrá
JSDHO Hřensko
HZS PS Česká Kamenice
JSDHO Horní Habartice
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DĚČÍN – levý břeh – pro městské části
Děčín IV-Podmokly
Děčín V-Rozbělesy
Děčín VI-Letná
Děčín VII-Chrochvice
Děčín VIII-Dolní Oldřichov
Děčín IX-Bynov
Děčín X-Bělá
Děčín XI-Horní Žleb
Děčín XII-Vilsnice
Děčín XIV-Dolní Žleb
Děčín XV-Prostřední Žleb
Děčín XVI-Přípeř
Děčín XVII-Jalůvčí
Děčín XVIII-Maxičky
Děčín XIX-Čechy
Děčín XX-Nová Ves
Děčín XXI-Horní Oldřichov
Děčín XXII-Václavov
Děčín XXIII-Popovice
Děčín XXIV-Krásný Studenec
Děčín XXV-Chmelnice
Stupeň

Jednotka
HZS PS Děčín

I.

JSDHO Děčín - Horní Žleb
JSDHO Děčín – Staré Město
JSDHO Děčín - Křešice
JSDHO Děčín - Boletice
JSDHO Dobkovice

II.

JSDHO Jílové – Modrá
JSDHO Benešov nad Ploučnicí
HZS PS Česká Kamenice
JSDHO Hřensko
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