Obecně závazná vyhláška Města Sezemic

č. 1/2002
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Sezemic
č. 4/1999 – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA SEZEMIC
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 §31 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. 6 – JEDNOTKA SDH MĚSTA se mění takto:
Město zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů Sezemice v počtu 31 členů, která má 2 družstva –
družstvo Sezemice - JPO3 a družstvo Velké Koloděje JPO5. Velitelem jednotky SDH byl jmenován
Ladislav Mohaupt, bytem Sezemice, Jiráskova čp. 533, tel.č. 0607149370. Zástupcem velitele je
Zdeněk Ben, bytem Sezemice, Husovo nám. čp. 223, tel. č. 0602216847, 6930468
Vybavení jednotky:
JSDH – družstvo Sezemice JPO 3:
♦ CAS 25
♦ DVPS/A-31
JSDH – družstvo Velké Koloděje JPO 5:
♦ GAS P 70
♦ PPS 12
♦ PPS 8

Čl. 2
Čl. 8 – OHLAŠOVNY POŽÁRU se mění takto:
Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH a
jejímu vyslání na místo události a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požárů.
V územním obvodu města Sezemic jsou tyto ohlašovny požárů:
1) Městský úřad, Husovo nám. čp. 48, Sezemice
2) Ladislav Mohaupt, Jiráskova čp. 533, Sezemice

3) Zdeněk Ben, Husovo nám. čp. 223, Sezemice
4) Milan Kment, Velké Koloděje čp. 23, Sezemice

číslo tel.: 6931712
číslo tel.: 0607149370
číslo tel.: 0606216847, 6930468
číslo tel.: 6931088

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ na objektech jednotlivých ohlašoven.
Místo pro ohlášení požárů:
Veřejné telefonní automaty
číslo tel.: 150
Obsluha ohlašovny požáru oznámí každý požár na:
a) Okresní ohlašovnu požárů v Pardubicích
číslo tel.:
150
b) Obvodní odd. 3 Policie ČR v Pardubicích
číslo tel.:
6261272

Čl. 3
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.
Čl. 4
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.1/2002 byla zveřejněna na úřední desce dne 29.5. 2002
Vyhláška č. 1/2002 byla sejmuta z úřední desky dne 15.6. 2002

místostarosta

