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Návrhy' na usnesení:

Rada města

|. bere na vědomí „Vyhodnocení stavu požární ochrany za 1. pololetí roku 2D'íB",

||. ukládá Odboru občanských agend předložit materiál do ZM.

Důvodová zpráva:

V souladu s obecně závaznou vyhláškou (5312016. kterou se vydává „Požární řád města Příbram“ čl. 2,
odst. 3) písm. a), Odbor občanských agend předkládá vyhodnoceni stavu požární ochrany k projednání

radou města & zastupitelstvem města.

V příloze předkládáme vyhodnocení stavu požární ochrany za 1. pololetí roku 2018.

Příloha č.1 — Vyhodnocení stavu požární ochrany Za 1. polotetí roku 2018
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Vyhodnocení stavu požární ochrany za 1. pololetí roku 2018

Vsouladu a obecně závaznou vyhláškou města Příbram č.3í2018. kterou se vydává „Požární řád
města Příbram" čl. 2, odst. 3) písm. a), Odbor občanských agend provedl vyhodnocení stavu požární

ochrany u města Příbram s tímto zjištěním:

Plněním úkolů na úseku požární ochrany je pověřen referent Odboru občanských agend p. Jan Krnáč
s odbornou způsobilostí dle 5 11, zákona č.133í1985 Sb, o požární ochraně, 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

Město Příbram je zřizovatelem jednotek JSDHO Lezec, JSDHO Zdaboř a JSDHO Příbram — Březové

Hory

Jednotky JSDHO Lezec a Zdaboř jsou zařazeny v poplachovem plánu Středočeského kraje jako JPO
- V s počtem členů výjezdové jednotky velitel + 8 hasičů, JSDHO Příbram _ Březové hory jako JPO —
lllíž s počtem členůjednotky velitel + 23 hasičů.

Dokumentace jednotek je zpracována a vedena v souladu s požadavky zákona a metodikou pro jejich
zřizování.

Příslušníci jednotek splňují potřebné kvalifikační a zdravotní předpoklady pro výkon profesní činnosti
dle zařazení.. Jednotky za uplynulé období zasahovaly celkem u 81 událostí. ztoho u dopravní
nehody Tx, ostatní pomoc 3x, technická pomoc 47x. požár 23x, únik nebeZpečných látek 'lx_

Požární bezpečnost objektů města

V roce 2018 převzal MěU Příbram kontrolu nad objekty a zařízeními spravovanými MěRK, celkem se
jedná o 22 objektů.

v průběhu měsíce května byla provedena kontrola dodržování předpisů na úseku požární ochrany u
těchto objektů, se zjištěním závažných nedostatků vzajistění a užívání těchto objektů. Závěry a
navrhovaná opatření k odstranění nedostatků byly zapracovány do protokolů o provedené kontrole a
předány vedoucí MěRK k řešení.

MěU Příbram provádí kontrolu celkem u 44 objektů včetně objektů městské policie.

Požární bezpečnost při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných
městem

Pro každou pořádanou akci jsou městem Příbram stanoveny zvláštní podmínky požární bezpečnostir
do kterých se zapojují jednotlivé složky lZS_ a na jejichž zajištění se také podílejí spolu s městem
oslovené spolky a organizace v rámci recipročnich plnění při poskytování dotací města Příbram.

Výkon státního požárního dozoru ,

V hodnoceném období nebyly u MěU Příbram vykonány žádné kontroly ze strany státního požárního
dozoru, nedostatky z předešlých kontrol byly odstraněny.

Vypracoval: referent OOA JánKrpá-


