
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 

kterou se vydává Požární řád města Havířova 

 

 

Zastupitelstvo města Havířova vydává dne 24. 01. 2011 usnesením č. 88/3ZM/2011 podle 

ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 

k provedení zákona o poţární ochraně a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

Poţární řád města Havířova upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany na 

území města Havířova. 
 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním poţární ochrany ve městě 

 
(1) Za poţární ochranu města odpovídá primátor města.  

(2) Ve městě jsou zřízeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, za jejichţ činnost 

odpovídají velitelé jednotek.  

(3) Město při zabezpečování poţární ochrany spolupracuje s Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje. 

 
 

Čl. 3 

Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku poţáru se zřetelem na místní situaci 

 

(1) Město se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodrţování poţární 

bezpečnosti : 

a) při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru, jako 

- spalování dřeva, dřevěného uhlí, suchých rostlinných materiálů a plynných 

paliv na veřejných prostranstvích, 

- ohňostroje při společenských akcích, 

- organizování akcí na veřejných prostranstvích, kterých se účastní větší počet 

osob a s tím související činnosti se zvýšeným nebezpečí vzniku poţáru (např. 

plnění balónků na akcích, pouţívání plynových grilů, apod.), 

a) v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru, jako jsou 

- budovy a objekty v majetku města, kde se pořádají společenské akce, 

- sportovní hřiště, 

b) v době se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru, jako 

- období sucha, 

- období ţní, 

- topné období. 



(2) Pořádání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je nutno provádět v souladu s 

Nařízením Moravskoslezského kraje č. 4/2006
1)

,  kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

poţární ochrany při konání těchto činností.  

  

Čl. 4 

Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany 

 

 Nepřetrţitou sluţbu zajišťuje stanice Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje v Havířově-Městě, na ulici Karvinské 1 (tísňové telefonní číslo 

150, příp. 112) a jednotky sboru dobrovolných hasičů města, které se svolávají 

prostřednictvím elektronického vyrozumívacího zařízení na svá stanoviště. 

 

Čl. 5 

  Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

 

 Město má zřízeny dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů ( „dále jen JSDH“ ). 

V tabulce jsou uvedeny kategorie jednotek, početní stav, vybavení poţární technikou a 

věcnými prostředky poţární ochrany. 

 

JSDH – kategorie Počet osob Vybavenost požární technikou a 

věcnými prostředky požární ochrany 

JSDH Havířov – JPO III 21 

CAS-24, OA Renault Master,  plovoucí a 

kalová čerpadla, motopila, generátor, 

hydraulické rozpínáky a nůţky 

JSDH Havířov-Ţivotice – JPO III 17 

CAS-24, OA Renault AS8, plovoucí a 

kalová čerpadla, záchranný gumový člun, 

motopila, generátor, hydraulické 

rozpínáky a nůţky 

 

Čl. 6 

Zdroje vody pro hašení 

 

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení poţárů a další zdroje poţární 

vody, které svou kapacitou, umístěním a trvalou pouţitelností umoţňují účinný poţární 

zásah: 

a) vodní nádrţ Těrlicko - přístupová místa pro čerpání na ulici Přehradní u sluţebny PČR 

                                    v Těrlicku 

b) řeka Lučina  - přístupová místa na ulicích Luční,  Mezidolí, U Koupaliště 

                                    v Havířově Městě 

c) odkalovací nádrţe  - přístupové místo u křiţovatky ulic Orlovská – Vodní v 

                                    Havířově Prostřední Suché 

d) nádrţ Bartošůvka  - přístupové místo ulice Šumbarská v Havířově Dolní Suché 

____________________ 
1) viz. www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

 

e) hydrantová síť  - Havířov Prostřední Suchá u OD Kaufland  - 2ks, 

- Havířov Prostřední Suchá u OD OBI - 2ks,  



- Havířov Město, ul. Karvinská u domu s pečovatelskou 

              sluţbou - 2ks, 

                                               - Havířov Město u HP TESCO - 3ks, 

- Havířov Podlesí u Víceúčelové haly ( zimní stadion ) - 2ks, 

- Havířov-Ţivotice (lokalita Osinky) - 1ks, 

- Havířov-Město, ul. Hlavní třída před KD Radost - 1ks. 

 (2) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen
2)

, v souladu s předpisy o 

poţární ochraně, umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, 

udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku a trvalou 

pouţitelnost zdroje. 

(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, je povinen  

zajistit volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto 

povinnosti na další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči 

pozemku nebo komunikaci sám. 

 

Čl. 7 

  Ohlašovny poţárů a další místa, odkud lze hlásit poţár  
 

(1) Místem pro oznámení poţárů ve městě Havířov je stanice Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje na ulici Karvinské v Havířově-Městě (tísňové volání na 

číslech 150 nebo 112) 

(2) Jako další prostředky pro oznámení poţárů slouţí síť veřejných telefonních stanic 

(telefonních budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 (112) nebo 

tabulkou "Zde hlaste poţár". 

(3) Kaţdý, kdo zjistí poţár, je povinen jej nejrychlejším moţným způsobem oznámit na 

místo pro oznamování poţárů dle odst. 1 čl. 7 této vyhlášky. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení poţárního poplachu 

 
(1) Vyhlášení poţárního poplachu ve městě se provádí: 

a) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo 

 

b) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou 

(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - ŘÍ", „HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty 

(je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).  

 

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se 

poţární poplach ve městě vyhlašuje mobilními prostředky ( např. hlídka městské policie, 

Policie ČR ). ____________________________________________________________________ 
2)

 §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany podle výpisu z poţárního poplachového 

plánu Moravskoslezského kraje 

Zařazení jednotek poţární ochrany pro jednotlivé části města v případě zásahu: 



Havířov – Město, Bludovice, Dolní Datyně, Dolní Suchá, Podlesí, Prostřední Suchá, 

Šumbark 

1. stanice HZS MSK Havířov (813011) 

2. JSDH Havířov (813130) 

3. JSDH Ţivotice (813132) 

Havířov – Ţivotice 

1. stanice HZS MSK Havířov (813011) 

2. JSDH Ţivotice (813132) 

3. JSDH Havířov (813130). 

 

 

Čl. 10 

Sankce 

 

Porušení povinností stanovené touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat podle 

zvláštních předpisů
3)

. 

Čl. 11 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

(1)  Tímto poţárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení poţární 

ochrany ve městě, stanovené zvláštními předpisy. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení na úřední 

desce. 

 

 

 

 

 

____________________________________      

Ing. Zdeněk Osmanczyk       

primátor               

    

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Eduard Heczko 

náměstek primátora 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce : 

 

Sejmuto  z  úřední desky   : 

 
_________________________________________  

3)
 § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 zákona č.           

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 


