STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Požární řád statutárního města Děčín
------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 25. 06. 2015 usnesením
č. ZM 15 06 04 01 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),
a v souladu s § 10 písm. d) 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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád statutárního města Děčín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany ve statutárním městě Děčín (dále jen „město“) dle § 15 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města, je zabezpečena jednotkami sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) města uvedenými v čl. 5 této vyhlášky a dalšími
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2) Nasazení JSDH města a dalších jednotek požární ochrany na území města je dle
vyhlášeného stupně poplachu určeno nařízením kraje.1)
3) Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů se zřetelem na místní situaci
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
stanoví kraj svým nařízením.2)
2) Ohlašování ohňostrojů upravují zvláštní právní předpisy.3)
1)

Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne
20. 7. 2011.

2)

Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle čl. 2
tohoto nařízení rozumí období nadměrného sucha, období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich
posklizňové úpravy a období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků); Magistrát města Děčín zveřejňuje
vyhlášení Krajského úřadu Ústeckého kraje o době nadměrného sucha způsobem v místě obvyklým, tj. na své
úřední desce a dále na internetových stránkách města, na plakátovacích plochách ve městě a v místních
sdělovacích prostředcích.

3)

Ustanovení § 36d zákona č. 61/1988., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů („Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu
a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.“);
§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení
s pyrotechnickými výrobky („Ohlášení ohňostroje místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému
záchrannému sboru kraje obsahuje údaje o osobě provádějící ohňostroj požadované správním řádem pro
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3) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné podmínky požární bezpečnosti při
činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města, je zabezpečena JSDH města uvedenými v čl. 5
této vyhlášky a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této
vyhlášky.
2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno
systémem ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, uvedeným v čl. 7 této
vyhlášky.
Článek 5
Kategorie JSDH města, jejich početní stav a vybavení
1) Město zřizuje následující JSDH města:
Evidenční číslo
JSDH
Kraj +
územní
odbor

Jednotka

Kat.
JSDH

100

III/1

104

III/1

110

III/1

111

V

421

Název JSDH

JSDH Děčín III – Staré
Město
JSDH Děčín XI – Horní
Žleb
JSDH Děčín XXXII –
Boletice
JSDH Děčín XXXI Křešice

Dislokace JSDH

Březová 415/41a, Děčín III Staré Město
Labské nábřeží 1916/2a,
Děčín XI - Horní Žleb
Spojenců 159, Děčín XXXII Boletice nad Labem
Klicperova 231, Děčín XXXI Křešice

2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do hasičské zbrojnice (JSDH Děčín III – Staré Město, Březová 415/41a, JSDH Děčín XI Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, JSDH Děčín XXXII - Boletice, Spojenců 159, JSDH
Děčín XXXI – Křešice, Klicperova 231), nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.4)
3) Údaje o početním stavu a vybavení JSDH města jsou uloženy na Magistrátu města
Děčín.5)
podání a kontaktní telefon, místo provádění ohňostroje, datum a čas začátku přípravy ohňostroje, datum a čas
provedení ohňostroje a dobu jeho trvání, množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků, způsob
zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map či schémat zachycujících odpaliště a území
ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem
nebezpečných zbytků po jejich odpálení, a způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických výrobků proti jejich
odcizení během přípravy a provádění ohňostroje.“).
4)

Ustanovení § 69b písm. b) zákona o požární ochraně („Členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou
povinni při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné
události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených.“).

5)

Za aktuálnost dokumentu pro příslušnou JSDH města odpovídá vedoucí organizační složky, tj. příslušné JSDH
města.
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Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody
pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.6)
2) Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.7)
3) Město nestanovuje žádné další zdroje vody pro hašení požárů ani podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti.
Článek 7
Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1) Město zřizuje ohlašovnu požárů v objektu operační služby Městské policie Děčín,
Na Valech 156/6, Děčín IV, telefonní číslo 156 nebo 412 516 516. Objekt je označen
tabulkou s nápisem „Ohlašovna požárů“.
2) Místy, odkud lze hlásit požár, a které město zřídilo, jsou hasičské zbrojnice jednotlivých
JSDH města, které jsou označeny tabulkou s nápisem „Zde hlaste požár“:
a)
b)
c)
d)

Děčín III - Staré Město, Březová 415/41a, telefonní č. velitele: 602 663 067;
Děčín XI - Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, telefonní č. velitele: 775 866 410;
Děčín XXXI – Křešice, Klicperova 231, telefonní č. velitele: 775 866 346;
Děčín XXXII – Boletice n. L., Spojenců 159, telefonní č. velitele: 775 866 353.

3) Dalším místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost, je například
požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Děčín I, Provaznická
1394/10.
4) Ve městě jsou umístěny též veřejné telefonní automaty, které jsou označeny symboly
tísňových telefonních čísel. Volání tísňových čísel je bezplatné. Ohlášení požáru se
provádí na telefonní číslo 150 nebo 112.
5) Osoba, která hlášení o požáru podává, sdělí dle možností, kdo požár hlásí, kde a co
hoří. Osobě, která má zájem sdělit další skutečnosti zasahujícím jednotkám požární
ochrany na místě požáru, se doporučuje během ohlašování požáru též domluvit
s osobou přijímající ohlášení požáru na tom, zda a kam se má ke sdělení takových
skutečností dostavit a u koho se má hlásit.

6)

Jedná se o seznam zdrojů stanovených nařízením Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012, a to v podobě
po opravení zjevných tiskových vad a překlepů (město konzultovalo s Ústeckým krajem).

7)

Například ustanovení § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně („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 požárů.“), § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně („Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým
východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům,
k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.“); § 17 odst. 1
písm. b) a e) zákona o požární ochraně („Fyzická osoba je povinna zajistit přístup k uzávěrům vody a zajistit
přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného
použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se
vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.“).
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Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“,
který je vyhlašován spuštěním přerušovaným tónem sirény (25 sekund zapnuto,
10 sekund vypnuto a 25 sekund zapnuto) dálkovým přenosem z operačního
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
2) V případě poruch technických zařízení pro vyhlašování požárního poplachu se požární
poplach ve městě vyhlašuje pro JSDH města pomocí mobilních telefonů a pevných
telefonních stanic.
Článek 9
Přestupky a jiné správní delikty
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami může být přestupkem
a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti
jiným správním deliktem.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 1/2007, Požární řád statutárního města Děčín, ze dne 24. 5. 2007,
b) č. 2/2007, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob, ze dne 24. 5. 2007,
c) č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2007, Požární
řád statutárního města Děčín, ze dne 26. 2. 2009.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

....................................................
Mgr. Marie Blažková v.r.
primátorka

....................................................
Mgr. Hana Cermonová v.r.
1. náměstkyně primátorky

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.06.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 16.07.2015
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, Požární řád statutárního města Děčín
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU ÚSTECKÉHO KRAJE
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují ve městě následující
jednotky požární ochrany:
DĚČÍN – pravý břeh – pro městské části
Děčín I
Děčín II-Nové Město
Děčín III-Staré Město
Děčín XIII-Loubí
Děčín XXVI-Bechlejovice
Děčín XXVII-Březiny
Děčín XXVIII-Folknáře
Děčín XXXIV-Chlum
Stupeň
I.

II.

Jednotka
HZS Děčín
SDH Děčín – Staré Město
SDH Děčín – Horní Žleb
SDH Děčín – Boletice nad Labem
SDH Křešice8)
SDH Benešov nad Ploučnicí
SDH Jílové – Modrá
SDH Hřensko
HZS Česká Kamenice
SDH Dobkovice
DĚČÍN – pravý břeh – pro městskou část
Děčín XXXI-Křešice

Stupeň
I.

II.

Jednotka
HZS Děčín
SDH Křešice9)
SDH Děčín – Boletice nad Labem
SDH Děčín – Staré Město
SDH Děčín – Horní Žleb
SDH Benešov nad Ploučnicí
SDH Velké Březno
SDH Jílové – Modrá
SDH Hřensko
SDH Dobkovice
DĚČÍN – pravý břeh – pro městské části
Děčín XXIX-Hoštice nad Labem
Děčín XXX-Velká Veleň
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Děčín XXXIII-Nebočady
Děčín XXXV-Lesná

8)
9)

Jedná se o SDH Děčín – Křešice.
Jedná se o SDH Děčín – Křešice.
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Stupeň
I.

II.

Jednotka
HZS Děčín
SDH Děčín – Boletice nad Labem
SDH Křešice10)
SDH Děčín – Staré Město
SDH Děčín – Horní Žleb
SDH Benešov nad Ploučnicí
SDH Velké Březno
SDH Jílové – Modrá
SDH Hřensko
SDH Horní Habartice
DĚČÍN – levý břeh – pro městské části
Děčín IV-Podmokly
Děčín V-Rozbělesy
Děčín VI-Letná
Děčín VII-Chrochvice
Děčín VIII-Dolní Oldřichov
Děčín X-Bělá
Děčín XI-Horní Žleb
Děčín XII-Vilsnice
Děčín XIV-Dolní Žleb
Děčín XV-Prostřední Žleb
Děčín XVI-Přípeř
Děčín XVII-Jalůvčí
Děčín XVIII-Maxičky
Děčín XIX-Čechy
Děčín XX-Nová Ves
Děčín XXI-Horní Oldřichov
Děčín XXII-Václavov
Děčín XXIII-Popovice
Děčín XXIV-Krásný Studenec
Děčín XXV-Chmelnice

Stupeň
I.

II.

10)

Jednotka
HZS Děčín
SDH Děčín - Horní Žleb
SDH Děčín – Staré Město
SDH Děčín – Boletice nad Labem
SDH Děčín - Křešice
SDH Dobkovice
SDH Jílové – Modrá
SDH Benešov nad Ploučnicí
SDH Libouchec
SDH Hřensko

Jedná se o SDH Děčín – Křešice.
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DĚČÍN – levý břeh – pro městskou část
Děčín IX-Bynov
Stupeň
I.

II.

Jednotka
HZS Děčín
SDH Děčín - Horní Žleb
SDH Jílové – Modrá
SDH Děčín – Staré Město
SDH Libouchec
SDH Děčín – Boletice nad Labem
SDH Děčín - Křešice
SDH Dobkovice
SDH Benešov nad Ploučnicí
SDH Hřensko
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, Požární řád statutárního města Děčín
Seznam zdrojů vody pro hašení požárů na území města:
Poř.

Vodní zdroj

Odběrné místo

Objem
m3

Vlastník/uživatel

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.
Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Labe, s. p.

-

Povodí Ohře, s. p.

-

Povodí Ohře, s. p.

-

1.

řeka Labe

2.

řeka Labe

3.

řeka Labe

4.

řeka Labe

5.

řeka Labe

6.

řeka Labe

7.

řeka Labe

8.
9.

řeka Labe
řeka Labe

10.

řeka Labe

11.

řeka Labe

12.

řeka Labe

13.

řeka Labe

14.

řeka Labe

15.

řeka Labe

16.

řeka Labe

17.

řeka Ploučnice

18.

řeka Ploučnice

19.
20.
21.

řeka Ploučnice
potok Jílovský
potok Jílovský

levý břeh, sjezd Ústecká ul. naproti fa.
Bohemia Cargo č. p. 79
levý břeh, sjezd k řece naproti fa.
PARS
levý břeh, m. č. Rozbělesy – sjezd u
fa. Kovošrot, zimní přístav
levý břeh, m. č. Rozbělesy – zimní
přístav, sjezd za restaurací Švejk
levý břeh, sjezd k řece u restaurace U
Přístavu
levý břeh, Děčín IV, Podmokly – pod
Tyršovým mostem
levý břeh, m. č. Přípeř, sjezd k řece
Labské nábřeží
levý břeh, m. č. Dolní Žleb – převoz
pravý břeh, m. č. Jakuby
pravý břeh, m. č. Nebočady – ul.
Družební
pravý břeh, m. č. Křešice – areál
loděnic
pravý břeh, m. č. Děčín III – Staré
Město – ul. Polabí
pravý břeh, Děčín I, pod Tyršovým
mostem
pravý břeh, Děčín I, parkoviště Atlantik
pravý břeh, m. č. Loubí – areál
překladiště
pravý břeh, převoz do m. č. Dolního
Žlebu
m. č. Březiny – zadní splav
m. č. Březiny – splav za čističkou a
fotb. hřištěm
ul. Krokova, pod viaduktem
přehrada Bynov, brod pod hrází
přístupová místa

22.

rybník Zámecký

ul. U Plovárny

25.000

23.

rybník Terezínský

11.000

24.

rybník Vlčí

2.500

Lesy ČR

25.
26.

rybník Mlýnský
rybník Pstružný

ul. Saská
u silnice směr z m. č. Maxičky na
Sněžník - hráz
za m. č. Maxičky – hráz
m. č. Přípeř

Povodí Ohře, s. p.
Povodí Ohře, s. p.
Povodí Ohře, s. p.
statutární město
Děčín
Lesy ČR

2.500
1.500

27.

rybník

m. č. Maxičky – hráz

17.000

Lesy ČR
Lesy ČR
statutární město
Děčín

28.

hydrantová síť

29.

hydrantová síť

30.

hydrantová síť

odběrní místo – plnění vrchem, Děčín
V, ul. J. Š. Baara u č. p. 26
Děčín I – parkoviště Atlantik
Děčín VI, ul. Dělnická na křižovatce
s ul. Želenická
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-

fa. Chart Ferox, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

31.

hydrantová síť

32.

hydrantová síť

33.

hydrantová síť

34.

hydrantová síť

35.

hydrantová síť

36.

hydrantová síť

37.

hydrantová síť

38.

hydrantová síť

39.

hydrantová síť

40.

hydrantová síť

41.

hydrantová síť

42.

hydrantová síť

43.

hydrantová síť

44.

hydrantová síť

45.

hydrantová síť

46.
47.

hydrantová síť
hydrantová síť

Děčín VI, ul. Na Stráni mezi č. p.
1798/č. o. 13 a č. p. 546/č. o. 26
Děčín XXVII, ul. Kosmonautů na
chodníku u č. p. 159
Děčín II, ul. Dvořákova u č. p.
1323/č. o. 23
Děčín VI, areál benzinové čerpací
stanice
Děčín IV, OD Albert u vedlejšího
vchodu
Děčín VII, ul. Vilsnická u Lidového
domu, naproti č. p. 38/č. o. 48
Děčín XXV, ul. Vilsnická křižovatka
s ul. Třešňová u č. p. 35
Děčín IV, ul. Teplická u Městského
divadla Děčín
Děčín IV, ul. Teplická – odbočka na
parkoviště OD Jordanka
Děčín IX, ul. Na Pěšině u č. p. 283
v trávníku
Děčín IV, ul. Pivovarská u č. p.
1181/č. o. 12
Děčín VI, ul. Za Bažantnicí – autob.
zastávka u č. p. 1753/č. o. 42
Boletice n. L. – ul. Vítězství č. p. 184 u
lékárny
Děčín II, křižovatka ul. Kamenická a
Elišky Krásnohorské
Děčín VIII, křižovatka ul. Na Hrázi a na
Hranicích
Děčín I, parkoviště OD Kaufland
Děčín XXXII, areál ČOV Boletice n. L.

48.

požární nádrž

Děčín XXXII, fa. Habrinol Boletice n. L.
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-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

DP města Děčín, a.
s.

-

OD Albert

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

SčVaK, a. s.

-

OD Kaufland
SčVaK, a. s.
fa. Habrinol
Boletice n. L

-

