Obecně závazná vyhláška Města Sezemic

č. 5/99
Město Sezemice vydává ve smyslu §14 odst. 1) písm. i) a §16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
v platném znění, po schválení městským zastupitelstvem usnesením č. 34/5/99 ze dne
29.9. 1999, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a
v souladu s §30 vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 133/1985 Sb. v platném znění, obecně závaznou vyhlášku

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Čl. 1.
ÚČEL VYHLÁŠKY
Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, živelní pohromy nebo jiné
mimořádné události, vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo
události a k oznámení požáru na okresní ohlašovnu požárů v územním obvodu města Sezemic
(Sezemice, Lukovna, Dražkov, Počáply, Veská, Kladina a Velké Koloděje).
Při vzniku požáru, živelní pohromě nebo jiné mimořádné události je nutno provést přesně a rychle
všechna potřebná opatření k rychlému zásahu jednotek požární ochrany, k lokalizaci a likvidaci požáru
a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Čl. 2
PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁVY
Každá zpráva musí být ohlašovnou požárů řádně převzata a zaznamenána v těchto bodech:
1.
2.
3.
4.
5.

Název objektu
Přesné místo postiženého objektu
Jaká událost je hlášena (požár, výbuch, povodeň, nehoda, havárie apod.)
Kdo žádá o pomoc, tj. jméno, příjmení, (číslo telefonu, pokud je zpráva takto podávána)
Den, hodina a minuta převzetí hlášení

Čl. 3
OVĚŘENÍ ZPRÁVY
Pokud existence nahlášené události není zřejmá nebo je zpráva podávána telefonicky, ověří se
skutečnost osobně nebo telefonicky zpětným dotazem.

Čl. 4
VYHLÁŠENÍ POPLACHU, OZNÁMENÍ NA OHLAŠOVNU POŽÁRŮ
1. Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach se vyhlásí obecním rozhlasem, opakovaným voláním „Požární poplach, HOŘÍ ……“
s uvedením místa a co hoří, jednotce SDH v Sezemicích se vyhlásí požární poplach také sirénou.
Požární poplach jednotce SDH Sezemice se vyhlásí na telefon č. 6930401 nebo 6930468
požární poplach jednotce SDH Velké Koloděje se vyhlásí na telefon č. 6931088
požární poplach jednotce SDH Kladina se vyhlásí na telefon č. 6931065 nebo 6931509
požární poplach jednotce SDH Veská se vyhlásí na telefon č. 6931342 nebo 6931033
požární poplach jednotce SDH Lukovna se vyhlásí na telefon č. 93460
požární poplach jednotce SDH Dražkov se vyhlásí na telefon č. 93235 nebo 93564

nebo prostřednictvím okresní ohlašovny požárů HZS Pardubice č. 150
podle těchto bodu:
1. Kdo a odkud volá, vč. čísla telefonu místní ohlašovny
2. Jaký objekt, kde a jak je postižen
Příklad ohlášení: „Zde ohlašovna požárů Městský úřad Sezemice, starosta Bohuslav Kopecký, číslo
telefonu 6931712. V obci Velké Koloděje hoří stoh slámy.“
Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem !

2. Ohlášení události na okresní ohlašovnu požárů
Po vyhlášení místního poplachu a ohlášení jednotce SDH, se s klidem a s rozvahou událost ohlásí na okresní
ohlašovnu požáru na telefonní číslo 150 podle těchto bodů:

1. Kdo a odkud volá, vč. čísla telefonu místní ohlašovny
2. Jaký objekt, kde a jak je postižen
Příklad ohlášení: „Zde ohlašovna požárů Městský úřad Sezemice, starosta Bohuslav Kopecký, číslo
telefonu 6931712. V obci Velké Koloděje hoří stoh slámy.“
Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem !

3. Předání informací příslušným orgánům
Ohlašovatel dále ohlásí událost:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalším jednotkám PO podle výpisu požárního poplachového plánu okresu na pokyn okresního operačního
střediska.
Orgánu státního požárního dozoru Pardubice
tel.č.: 6060111
Starostovi obce, pokud není přítomen
tel.č.: 6931711, 0606660228
Policii ČR
tel.č.: 158
tel.č.: 6261272
Dalším orgánům dle potřeby:
Záchranná zdravotní služba
tel.č.: 155
tel.č.: 6650999
Dodavatel energie
tel.č.: 517621
Dodavatel plynu
tel.č.: 22306
Dodavatel vody
tel.č.: 6335002

Po splnění těchto úkolů ohlašovatel přijatou zprávu a ohlášení ohlašovně podepíše a dále se chová podle
místních podmínek a konkrétní situace.

Čl. 5
DOKUMENTY OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Ohlašovna požárů vede tyto dokumenty:
1. Řád ohlašovny požárů
2. Kniha (doklad) o přijímání a hlášení událostí

Čl. 6
Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 6. 10. 1999 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Bohuslav K o p e c k ý
starosta města
Vyhláška č. 5/99 byla zveřejněna na úřední desce dne 6.10. 1999
Vyhláška č. 5/99 byla sejmuta z úřední desky dne 21.10. 1999

František M a t ú š ů
zástupce starosty

Obecně závazná vyhláška Města Sezemic

č. 2/2002
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Sezemic
Č. 5/1999 – ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Město Sezemice vydává dne 20.5. 2002 podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, v platném znění a v souladu s §32 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a
v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1.
Čl. 4 – VYHLÁŠENÍ POPLACHU, OZNÁMENÍ NA OHLAŠOVNU POŽÁRŮ se mění
takto:
1. Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach se vyhlásí obecním rozhlasem, opakovaným voláním „Požární poplach, HOŘÍ ……“
s uvedením místa a co hoří, jednotce SDH v Sezemicích se vyhlásí požární poplach také sirénou.
Požární poplach jednotce SDH Sezemice, družstvo Sezemice se vyhlásí na telefon č. 6930401 nebo
6930468
požární poplach jednotce SDH Sezemice, družstvo Velké Koloděje se vyhlásí na telefon č. 6931088
nebo prostřednictvím okresní ohlašovny požárů HZS Pardubice č. 150
podle těchto bodu:
1. Kdo a odkud volá, včetně čísla telefonu místní ohlašovny
2. Jaký objekt, kde a jak je postižen
Příklad ohlášení: „Zde ohlašovna požárů Městský úřad Sezemice, starosta Bohuslav Kopecký, číslo
telefonu 6931712. V obci Velké Koloděje hoří stoh slámy.“
Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem !
2. Ohlášení události na okresní ohlašovnu požárů
Po vyhlášení místního poplachu a ohlášení jednotce SDH, se s klidem a s rozvahou událost ohlásí na
okresní ohlašovnu požáru na telefonní číslo 150 podle těchto bodů:
1. Kdo a odkud volá, vč. čísla telefonu místní ohlašovny
2. Jaký objekt, kde a jak je postižen
Příklad ohlášení: „Zde ohlašovna požárů Městský úřad Sezemice, starosta Bohuslav Kopecký, číslo
telefonu 6931712. V obci Velké Koloděje hoří stoh slámy.“
Po ohlášení ohlašovatel vyčká ověření ohlášení zpětným dotazem !

3. Předání informací příslušným orgánům
Ohlašovatel dále ohlásí událost:
1. Dalším jednotkám PO podle výpisu požárního poplachového plánu okresu na pokyn okresního
operačního střediska.
2. Orgánu státního požárního dozoru Pardubice
tel.č.: 6060111
3. Starostovi obce, pokud není přítomen
tel.č.: 6931711, 0606660228
4. Policii ČR
tel.č.: 158
tel.č.: 6261272
5. Dalším orgánům dle potřeby:
Záchranná zdravotní služba
tel.č.: 155
tel.č.: 6650999
Dodavatel energie
tel.č.: 517621
Dodavatel plynu
tel.č.: 22306
Dodavatel vody
tel.č.: 6335002
Po splnění těchto úkolů ohlašovatel přijatou zprávu a ohlášení ohlašovně podepíše a dále se chová
podle místních podmínek a konkrétní situace.

Čl. 2
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.

Čl. 3
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti 15. dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení.

Bohuslav K o p e c k ý

František M a t ú š ů

starosta města

Vyhláška č.2/2002 byla zveřejněna na úřední desce dne 29. 5. 2002
Vyhláška č. 2/2002 byla sejmuta z úřední desky dne 15.6. 2002

místostarosta

