MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Rada města Kopřivnice

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KOPŘIVNICE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v Kopřivnici.

(2)

Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město Kopřivnice (dále jen „město“)
zejména s hasičským záchranným sborem kraje a občanskými sdruženími působícími
na úseku požární ochrany.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sborů dobrovolných
hasičů města (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 tohoto požárního řádu a dále jednotkami
požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.

Čl. 3
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při společenských, kulturních, sportovních,
obchodních, náboženských a jiných akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
vymezuje nařízení kraje.1
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města
zabezpečuje Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.
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Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
(1)

Obec zřídila JSDH, jejichž kategorie a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. Počty členů
jednotek jsou v souladu s požadavky vyhlášky2.

(2)

Při vyhlášení požárního poplachu se dostaví ve stanoveném čase členové:
JSDH Kopřivnice do hasičské zbrojnice na adrese Kopřivnice, Štramberská 410,
JSDH Lubina I do hasičské zbrojnice na adrese Kopřivnice, Lubina 26,
JSDH Lubina II do hasičské zbrojnice na adrese Kopřivnice, Lubina 51,
JSDH Vlčovice do hasičské zbrojnice na adrese Kopřivnice, Vlčovice 80,
JSDH Mniší do hasičské zbrojnice na adrese Kopřivnice, Mniší 10
anebo na jiné místo, stanovené velitelem příslušné JSDH.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů3.

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje4. Zdroje vody pro hašení
požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3.

(3)

Nad rámec nařízení kraje město spravuje zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů
vody je uveden v příloze č. 3. Zdroje vody pro hašení požárů jsou vyznačeny v plánku v
příloze č. 3, který se v jednom vyhotovení předává každé JSDH uvedené v čl. 5
a jednotce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

(4)

Vlastníkem zdrojů vody – požárních nádrží je město Kopřivnice, správu zajišťuje správce
komunálního majetku SLUMEKO, s.r.o., jehož povinností je městu oznámit:
a)
nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů,
a dále předpokládanou dobu těchto prací,
b)
neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Město Kopřivnice nemá zřízenu ohlašovnu požárů, její funkci plní Krajské operační
informační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Tísňová linka: 150, 112

Příloha č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů
3
§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4
Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2002 ze dne 27.6.2002
2
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a

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným např. elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty
(je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
c)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu
se požární poplach v obci vyhlašuje např. obecním rozhlasem, dopravním
prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu kraje5 je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Účinnost
Požární řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Dne 28.12.2021 v Kopřivnici

...................................

...................................

Ing. Miroslav Kopečný

Mgr. Dušan Krompolc

starosta

místostarosta
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Nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019 ze dne 21.10.2019 ve znění Nařízení Moravskoslezského
kraje č. 2/2020 ze dne 12.10.2020
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Příloha č. 1 požárního řádu
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Moravskoslezského kraje.
(1)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu

Kopřivnice
První jednotka Druhá jednotka Třetí jednotka Čtvrtá jednotka
požární ochrany požární ochrany požární ochrany požární ochrany
Název
jednotek
požární
ochrany
Kategorie
jednotek
požární
ochrany nebo
minimální
počty a
vybavení
hasičské
stanice HZS

JPO HZS MSK –
JPO HZS MSK –
JSDH Kopřivnice
JSDH Štramberk
HS Kopřivnice
HS Nový Jičín

JPO I

JPO II/1

JPO I

JPO II/1

Pozn.:
HS – hasičská stanice,
HZS – hasičský záchranný sbor,
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,
stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 požárního řádu
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH.
Název jednotek
požární ochrany

JSDH Kopřivnice

Kategorie jednotek
požární ochrany

JPO II/1

Požární technika a věcné prostředky
požární ochrany
1x CAS 24-S2T, 1x CAS 30-S3VH,
1x DA-L2Z, 1x OA-L1, prostředky
pro hašení a čerpání, pro technické
činnosti, pro práci na vodní hladině
a ve výšce a nad volnou hloubkou,
přetlaková dýchací technika, detekční
technika

JSDH Lubina I

JPO V

1x DA-L1Z, prostředky pro hašení
a čerpání a pro technické činnosti

JSDH Lubina II

JPO V

1x DA-L1Z, prostředky pro hašení
a čerpání a pro technické činnosti

JSDH Vlčovice

JPO V

1x DA-L1Z, prostředky pro hašení
a čerpání a pro technické činnosti

JSDH Mniší

JPO V

1x DA-L1Z, prostředky pro hašení
a čerpání a pro technické činnosti

Pozn.:
CAS – cisternová automobilová stříkačka,
DA – dopravní automobil,
JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,
OA – osobní automobil.
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Příloha č. 3 požárního řádu
Přehled zdrojů vody stanovených nad rámec nařízení kraje.
1) Požární nádrž – ulice Horní u č. p. 427, Kopřivnice
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2) Požární nádrž – pod vodojemem, naproti č. p. 251, Kopřivnice, Mniší
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