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Název bodu jednání:

Projednánf stavu požární ochrany ve městě Příbram

Předkládá:

Rada měs?

Projednáno:

v RM dne: 23.10.2017
usně,: 10032017

Text usneseni RM:
Rada |.
bere na vědomí

vyhodnocení stavu požární ochrany
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OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
13.11.2017

Napsal:

Jan Krnáč

Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e na v á d o m í
vyhodnocení stavu požární ochrany

Důvodová zpráva:
V souladu a obecně závaznou vyhláškou č. 32016. kterou se vydává „Požární řád
města Příbram" čI.2, odst.3)
písm. a). OOA předkládá vyhodnocení stavu požární ochrany k projednání radou města
a zastupitelstvem
města.
V příloze předkládáme vyhodnocení stavu požární ochrany za kalendářní
rok 2017 se stavem ke dni 30.9.2017.

Příloha — Vyhodnocení stavu požární ochrany k 30.9.2017
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Vyhodnocení stavu požární ochrany za rok 2017 se stavem ke
dni 30.9.2017
V souladu s obecně závaznou vyhláškou (1372016, kterou se vydává „Požární řád města Příbram" čl.2,

odst. 3) písm. a), odbor OA provedl vyhodnocení stavu požární ochrany u města Příbram následně:
Plněním úkolů na úseku požární ochrany byl pověřen referent OOA p. Jan Krnáč s odbornou
způsobilostí dle 511, Zákona o požární ochraně č.133í'1985 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, dále
jen zákona.
Dokumentace požární ochrany města
Dokumentace požární ochrany města je vedena v souladu

s požadavky

platné

legislativy

s pravidelnou aktualizací.

Jednotky požární ochrany zřizované městem
Dokumentace jednotek je zpracována & vedena v souladu s požadavky zákona, metodikou pro
zřizováníjednotek SDH obcí a související legislativou v aktuálním stavu.
Příslušníci jednotek splňují nutné kvalifikační a zdravotní předpoklady pro výkon profesní činnosti dle

zařazení v jednotce města. V roce 2017 absolvoval jeden člen výcvik nositelů dýchací techniky a čtyři
členové kurz příslušníků jednotky předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách.
Jednotky za uplynulé období zasahovaly celkem u 68 událostí, ztoho u dopravní nehody 1x. ostatní
pomoc 5x, technická pomoc 9x, požár 53x.
Požární bezpečností objektů města
Za uplynulé období bylo zjištěno několik drobných nedostatků ve vybavení budov věcnými prostředky
požární ochrany (hasící přístroje), bezpečnostním značení a chybějící nebo neaktuální dokumentace
Po objektů. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ostatní požadavky požární bezpečnosti (pravidelné
revize a kontroly) jsou zajišťovány ve stanovených termínech příslušnými odbory MěU.
Požární bezpečnost při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných
městem
Pro každou pořádanou akci jsou městem Příbram stanoveny zvláštní podmínky požární bezpečnosti,
do kterých se zapojují jednotlivé složky IZS, a na jejichž zajištění se také podílejí spolu s městem
oslovené spolky a organizace v rámci recipročních plnění při poskytování dotací města Příbram.

Výkon státního požárního dozoru
PH vykonu státního požárního dozoru byla v roce 2017 provedena kontrola dodržování předpisů o
požární ochraně podle ustanovení 55 zákona v kulturním domě na ul. Legionářů 401, Příbram Vll.
Nedostatky na straně města byty odstraněny, s ostatními nedostatky byly jednotiívy nájemníci prostor
písemně seznámeni.
Celkově lze konstatovat, že v hodnocené oblastí nejsou zjišťovány závažnější pochybení, a že oblast
splňuje stanovené požadavky zákona.

Vypracoval: referent OOA Jan Krná-

