OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 04 / 2012
Město Stříbro na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2. dubna 2012 vydává podle
ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády ČR č. 498/2002 Sb. a podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Požární řád města Stříbra
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Stříbra upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě Stříbře
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města je zajištěna :
a) jednotkou požární ochrany (dále jen „JPO“), JPO - jednotka Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň (dále jen „HZS PK“), územní odbor Tachov (dislokace Požární
stanice Stříbro), kategorie JPO I, se sídlem Stříbro, třída 5.května 1542,
b) jednotkou Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) města Stříbra (dislokace Hasičská zbrojnice
Stříbro), kategorie JPO III, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. č.p. 1,
podle přílohy č. 1 této vyhlášky a dále dalšími JPO dle schváleného Požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje.
(2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 město Stříbro pověřuje starostu města Stříbra kontrolou

dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. K dílčímu
plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d),e) a § 16a odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně město
Stříbro pověřuje osobu odborně způsobilou - preventistu PO. Jmenování pověřených osob a stanovení
rozsahu jejich působnosti Radou města Stříbra bude součástí dokumentace PO města Stříbra.
Dokumentaci PO města Stříbra projednává a schvaluje Rada města Stříbra minimálně 1x ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k PO města Stříbra; tato dokumentace PO bude
uložena na pracovišti krizového řízení Městského úřadu ve Stříbře, Masarykovo nám. 1.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují 1):
a) společenské, kulturní, sportovní, náboženské, zábavní, politické, obchodní a jiné akce (např. různé
druhy představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, trhy apod.), kterých se zúčastňuje větší počet
osob (dále jen „akce“) vymezených v článku 4 této vyhlášky,
b) za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající
fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, město nebo městský úřad,
který pořádá akci na území města; též svolatel (dále jen „organizátor akce“), pro zajištění PO při výše
uvedených činnostech mj. zřizuje organizátor akce požární hlídku2), kdy konkrétní složení požární hlídky
a počet osob bude součástí požární dokumentace města Stříbra; stanovení konkrétních podmínek
požární bezpečnosti zajišťuje pořadatel akce prostřednictvím osoby odborně způsobilé a tyto předkládá
před zahájením akce na vědomí Městskému úřadu ve Stříbře.

1)
2)

Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011 ze dne 11. 5. 2011.
§ 69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje3):
a) období sklizně obilovin a pícnin,
b) déletrvající období mimořádného sucha4), ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru
v přírodním prostředí,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,
d) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací5), jejich průběh a následujících 8 hod. po jejich
ukončení.
Vypalování porostů je zakázáno6).
Doba zvýšeného požárního nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím.
(3) Organizační a technická opatření:
a) Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku
požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru7),8).
b) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření9)
tj. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany10).
Čl. 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
Požární hlídka zabezpečuje požární ochranu při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, přičemž
členění akcí podle místa konání a počtu osob se stanoví takto:
a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru, který je po obvodě a shora vymezený stavebními
konstrukcemi, za které se považují také konstrukce přemístitelné nebo krátkodobé, či dočasné, nebo
určeném k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem a u něhož buď z dokumentace ověřené
stavebním úřadem vyplývá počet osob pro které je tento prostor určen (dolní a horní hranice), anebo
nebyly tyto hranice stanoveny a poté se za tento počet považuje 200 osob a více; současně platí, že
pokud nebyla stavební dokumentací stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně
v tomto prostoru vyskytovat, určí tento počet vlastník a dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona
o požární ochraně,
b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak je
vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi, okolním terénem nebo přírodním prostředím a také
prostor v uzavřeném nebo polozavřeném prostranství, prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod
širým nebem u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob pro které je
prostor určen (horní a dolní hranice), nebo u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem
stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat a poté se za
tento počet považuje 200 osob a více; současně platí, že pokud nebyla stavební dokumentací stanovena
horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, určí tento počet
vlastník a dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně,
c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru vymezeném v písm. b) tohoto článku, kterých se
zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých
se zúčastní 900 osob a více,
d) není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu
osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení
rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby),
která bude obsahovat minimálně tyto údaje:
- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

3)

Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011.
Období déletrvajícího sucha je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu (zejména období, kdy množství
srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a zároveň jsou vysoké denní teploty a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň
20 dnů.
5)
§ 21 odst. 1 písm. k) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.
6)
§ 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
7),8)
§ 5 odst. 1, § 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.; § 15 vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
9)
§ 15 odst. 5 vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
/vyhláška o požární prevenci.
10)
§ 11 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
4)

- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně
určených únikových komunikací a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,
- počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich
trvalé provozuschopnosti,
- rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních
hydrantů,
- počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,
- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních,
jsou-li v objektu/prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně
přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek,
Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem
musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.
Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Stříbra je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v článku 8 této vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v článku 2 této
vyhlášky.
Čl. 6
JSDH města Stříbra, uvedení kategorie, početních stavů a vybavení jednotky
(1) Město Stříbro zřizuje JSDH města Stříbra, uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Kategorie, početní
stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH města Stříbra jsou
uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu města Stříbra11).
Jmenovitý seznam členů JSDH města Stříbra bude uveden v dokumentaci PO města Stříbra.
(2) Členové JSDH města Stříbra se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice ve Stříbře, Masarykovo náměstí č.p. 23, anebo na jiné místo stanovené velitelem JSDH města
Stříbra.
Čl. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
Vyhláška stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů12) na správním území Města
Stříbra, přičemž neplatí pro zdroje vody určené k hašení požárů, které jsou instalovány v objektech –
vnitřní odběrná místa13).
(1) Za zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody (dále jen „zdroje vody“), které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah, jsou pro účely této vyhlášky
považovány:
a) vodovod pro veřejnou potřebu14) - umělý zdroj vody, pro jehož použitelnost je nutno provádět ve
spolupráci s vlastníkem, uživatelem, popřípadě správcem pravidelnou údržbu a revize,
b) vodní toky15) - zdroje vody, pro jejichž použitelnost je nutno provádět ve spolupráci s vlastníkem,
uživatelem, popřípadě správcem pravidelné kontroly a údržbu,
c) přirozené a umělé vodní nádrže16) - zdroje vody, pro jejichž použitelnost je nutno provádět ve
spolupráci s vlastníkem, uživatelem, popřípadě správcem pravidelné kontroly a údržbu.

11)

§ 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 133/2002 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29odst. 1, písm. o) zákona České národní rady č. 133/2002 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 6 nařízení vlády č.
172/2001 Sb.,k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády ČR č. 498/2002 Sb.
13)
§ 7 odst. 1 zákona České národní rady č. 133/2002 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
15)
§ 43 odst. 1 zákona Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
16)
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
12)

(2) Součástí zdroje vody je odběrní místo, které je určeno pro zásobování mobilní požární techniky nebo
technických prostředků PO při zásahu jednotkou PO:
a) Odběrní místo na vodovodu pro veřejnou potřebu je pro požární účely určený nadzemní nebo
podzemní hydrant, anebo požární výtokový stojan.
b) Odběrní místo na vodním toku a v blízkosti vodní nádrže je čerpací stanoviště17) (dále jen „ČS“).
Zdroje vody a ČS jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
c) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při ochraně obyvatelstva18).
d) Odběrní místo musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k nepředvídatelnému
trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti19).
Zdroje vody jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení20), přičemž provoz, kontrola, údržba
a opravy se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok21) včetně
vyhotovení předepsaného písemného záznamu22), jehož úplná kopie bude neprodleně zaslána na město
Stříbro.
(3) Město Stříbro zpracovává a udržuje v aktuálním stavu přehled zdrojů vod a plánek města Stříbra
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, ČS pro požární techniku a vhodného směru příjezdu
v dokumentaci PO města Stříbra23). Tyto písemnosti jsou uloženy na Městském úřadu ve Stříbře,
Krajském operačním a informačním středisku HZS PK, Hasičské zbrojnici JSDH města Stříbra a Požární
stanici ve Stříbře jednotky HZS PK, územní odbor Tachov.
(4) Za plnění podmínek stanovených touto vyhláškou města Stříbra odpovídá vlastník nebo uživatel
vodního zdroje. Přičemž tento je zejména povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně, umožnit
zasahujícím jednotkám PO použití požární techniky, čerpání vody pro hašení požárů a zajistit trvalou
použitelnost ČS. V případě změny stavu vodních zdrojů mající vliv na jejich použití pro účely čerpání
vody k hašení požárů je povinen o tomto neprodleně informovat HZS PK a město Stříbro.
(5) Vlastník přístupového pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
zajistit volný průjezd pro mobilní požární techniku k vodnímu zdroji. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu či osoby (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku
nebo komunikaci sám.
Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Město Stříbro zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna
požárů”, „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”, případně „112“ (telefonní číslo /
dosažitelnost):
a) budova Městského Úřadu ve Stříbře, Masarykovo nám. č.p. 63, (374801111 / v době provozu),
b) budova rodinného domu s veřejnou telefonní stanicí, Jezerce č.9, (374693174 / v době provozu).
Řád zřízených ohlašoven požárů je součástí dokumentace PO města Stříbra. Ohlašovna požáru zajistí
předání oznámení ohlášením na telefonní číslo 112 nebo 150.
(2) Každá osoba je povinna neprodleně ohlásit zjištěný požár24). K ohlášení lze využít budovy ohlašoven
požárů nebo síť pevných a veřejných telefonních stanic a automatů v rámci systému mobilních
operačních sítí použitím telefonního čísla 150 nebo 112. Seznam veřejných telefonních automatů na
území města Stříbra je uveden v příloze č. 3.
(3) Existence a činnost samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými a podnikajícími
fyzickými osobami jako součást vytváření podmínek hašení požárů a pro záchranné práce v rámci
organizačních a technických opatření není touto vyhláškou dotčena.

17)

ČSN 73 6639 Zdroje požární vody, ve znění pozdějších změn.
Zákon Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
19)
§16 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1988 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
20)
§2 odst. 4 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
21)
§ 7 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci), ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
22)
§ 7 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).
23)
§ 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády ČR č. 498/2002 Sb.
24)
§ 18 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
18)

Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu a způsob varování obyvatelstva při požáru
(1) Vyhlášení požárního poplachu pro členy JSDH města Stříbra se ve městě Stříbro provádí signálem
“POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)25), nebo telefonickým vyrozuměním a zasláním SMS
z Krajského operačního a informačního střediska HZS PK na mobilní telefon členů JSDH města Stříbra.
Tento systém je ovládán Krajským operačním a informačním střediskem HZS PK.
(2) Pokud v důsledku požáru26) nastane potřeba varování občanů na území města, provádí se varování:
a) signálem „všeobecná výstraha“, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Tento systém je ovládán Krajským operačním a informačním střediskem HZS PK27) a dalšími prostředky
varovného a informačního systému města Stříbra. Po vyhlášení signálu jsou občané nacházející se na
území města Stříbra o dalších opatřeních informováni podle konkrétní situace mimořádnými relacemi
rozhlasových stanic, televize, internetu, rozesláním varovných SMS nebo mobilními prostředky složek
integrovaného záchranného systému apod. Prostředek varování bude zvolen přiměřeně druhu, rozsahu,
podmínkám a okolnostem ohrožení,
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve
městě Stříbro vyhlašuje dostupnými náhradními prostředky (např. osobně, telefonicky, varovnými SMS,
ruční rotační sirénou nebo megafonem s využitím mobilní techniky složek IZS) do ohrožených prostorů.
Čl. 10
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení PO ve městě Stříbře
stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Město Stříbro plní obdobně povinnosti stanovené právními předpisy PO právnickým osobám
a podnikajícím fyzickým osobám a s přihlédnutím k činnostem provozovaným v objektech ve správě
nebo vlastnictví města organizuje, provádí a kontroluje PO a zpracovává potřebnou dokumentaci PO.
(3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 07/1992,
o požárním řádu ze dne 14.7.2002.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.4.2012
…………………………………………
Dr. Bohuslav Červený, v.r.
starosta města Stříbra
Přílohy požárního řádu:
č. 1 – „Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany“ a „Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky JSDH města Stříbra“ (počet listů 1)
č. 2 –„Seznam vodních zdrojů a čerpacích stanovišť“ (počet listů 2)
č. 3 - „Seznam dalších míst k ohlášení požárů“ (počet listů 1)

Vyvěšeno dne:

4. dubna 2012___

Sejmuto dne:

_______________

Podpis:

_______________

25)
§ 15 odst. 2, písm. c) zákona Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění
zákona č. 320/2002, příloha č. 2 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů obyvatelstva.
26)
§ 1 písm. m) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).
27)
§ 5 odst. 2, písm. d) zákona Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění
zákona č. 320/2002.

Příloha č.1 k vyhlášce č. 4/2012

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny
požárů města Stříbra, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární
ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
města Stříbra určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
stupeň požárního
poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

Požární stanice Stříbro
HZS PK

JSDH města Stříbra

podle schváleného
Požárního poplachového
plánu PK

II.

Požární stanice Stříbro
HZS PK

JSDH města Stříbra

podle schváleného
Požárního poplachového
plánu PK

III.

Požární stanice Stříbro
HZS PK

JSDH města Stříbra

podle schváleného
Požárního poplachového
plánu PK

Kategorie a početní stav
jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra
podle Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JSDH města Stříbra

III

12

1+3

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky
jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra
podle Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Tatra T815 /CAS32/8200/800–S3R/ TC 64-26 /
VIN TNU84BR26KK083751

1

Tatra T815/CAS20/4600/300-S2R/ 4P0 0660 /
VIN TNU231R55AK045209

1

Avia A30 / DA12 / TC 85-83 / VIN 17-78-05253

1

Škoda Favorit / OA / TCB 93-43 / VIN TMBAEA200P0613793

1

plovoucí a přenosná motorová čerpadla

5

kalová elektrická čerpadla

2

motorové pily

3

vyprošťovací zařízení

1

dýchací přístroj / náhradní láhve

14 / 6

vyváděcí dýchací přístroj

1

elektrocentrály

3

Příloha č. 2/1 k vyhlášce č. 4/2012

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů

Příloha č. 2/2 k vyhlášce č. 4/2012

Seznam zdrojů vody pro hašení požárů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2012

Seznam dalších míst odkud lze ohlásit požár
Seznam veřejných telefonních automatů na území města Stříbra, které lze využít k ohlášení zjištěného požáru.

1)
Tel:
+420374623414

2)
Tel:
+420374623411

Nádražní 434
Stříbro (TC)

Plzeňská
Stříbro (TC)

7)
Tel:
+420374623416
Západní
Předměstí 727
Stříbro (TC)

8)
Tel:
+420374622100
Na Vinici 1334
Stříbro (TC)

13)
Tel:
+420374623404
Větrná 1378
Stříbro (TC)

14)
Tel:
+420374623405
Nerudova 1400
Stříbro (TC)

3)

4)

5)
Tel:
+420374623408

6)
Tel:
+420374623406

Tel: +420374623415
Masarykovo
náměstí 13
Stříbro (TC)

Tel: +420374624220
Masarykovo
náměstí 14
Stříbro (TC)

Benešova 511
Stříbro (TC)

Benešova 508
Stříbro (TC)

9)

10)
Tel: +420374623412

11)
Tel:
+420374623413

12)
Tel:
+420374623417

Tel: +420374623402
Palackého 1186
Stříbro (TC)

Gagarinova 934
Stříbro (TC)

Soběslavova 1295
Stříbro (TC)

Májová 1006
Stříbro (TC)

