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Město Příbram
Odbor občanských agend

Název bodu jednání:
Stav požární ochrany ve městě Příbram

Pro jednánízM
dne: 17.6.2019

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno s:

Text usnesení RM:

Rada města Příb'am

J U Dr. Emanuel Pavel, vedoucí odboru

v RM dne 13.5,2019, R usn.č.474/2019

Rada města
doporučuje ZM

vzít na vědomi předložený materiál - ,,Vyhodnoceni stavu požární ochrany ve městě Příbram za rok
2018".

Napsal:

Návrh na usneseni:

jUDr. Emanuel Pavel

Zastupitelstvo města
bere na vědomi

předložený materiál - ,,Vyhodnocení stavu požární ochrany ve městě Příbram za rok 2018".

Důvodová zpráva:

Rada města Příbram, v souladu s ČI. 2, odst. 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky Č.3/2016, kterou se
vydává ,,Požární řád města Příbram", předkládá k projednáni Zastupitelstvu města Příbram materiál -
,,Vyhodnoceni stavu požární ochrany ve městě Příbram za rok 2018" - viz příloha.

Odbor občanských agend doporučuje Zastupitelstvu města Příbram uvedený materiál projednat a vzít jej
na vědomi.

Příloha
Vyhodnoceni stavu požární ochrany ve městě Příbram za rok 2018.
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Příloha k bodu do ZM ,,Stav požární ochrany ve městě Příbram"
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Vyhodnocení stavu požární ochrany ve městě Příbram
za rok 2018

V souladu s ČI. 2, odst 3) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Příbram Č.3/2016, kterou se vydává
,,Požární řád města Příbram" provedl Odbor občanských agend vyhodnoceni stavu požárni' ochrany ve
městě Příbram s tímto zjištěním:

Plněním úkolů na úseku požární ochrany je pověřen referent Odboru občanských agend p. jan Krnáč
s odbornou způsobilosti dle § 11, zákona Č.133/1985 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
aktualizaci.

Jednotky požární ochrany zřizované městem
Město Příbram je zřizovatelem jednotek JSDHO Příbram - Březové Hory, Lazec a Zdaboř. Jednotka
JSDHO Příbram - Březové hory je zařazena v poplachovém plánu Středočeského kraje jako JPO Jll/2
s počtem členů jednotky velitel " 26 hasičů, JSDHO Lazec a Zdaboř jako JPO - V, každá s počtem
členů výjezdové jednotky velitel " 8 hasičů.
Dokumentace jednotek je zpracována a vedena v souladu s požadavky zákona a metodikou pro jejich
zřizováni. Přís|ušnici jednotek splňují potřebné kvalifikační a zdravotní předpoklady pro výkon profesní
činnosti dle zařazeni.
Jednotky za hodnocené období zasahovaly celkem u 117 událostí z toho u silničních dopravních nehod
lOx, dopravních nehod železničních 2x, dále poskytly tzv, ostatní pomoc 3x, technickou pomoc 47x,
zasahovaly u 46 požárů, u úniku nebezpečných látek lx a v rámci planého poplachu 8x.
Náklady spojené se zabezpečením jednotek PO dosáhly za rok 2018 částky 1,247.682,00 KČ. Z toho
na dop|nění ochranných pomůcek 216.460,00 Kč, drobný hmotný materiál 115,563,00 KČ, ostatní
materiä 94.963,00 KČ. pohonné hmoty 68.892,00 Kč, nákup služeb 55.438,00 Kč, opravy a údržba
techniky a materiálu 122.233,00 Kč, stroje a zřízeni 49.610,00 Kč, svolávací systém (provoz)
FFIREPORT 16.000,00 Kč, energie na provoz zbrojnic 152.733,00 Kč, revize budov 6.994,00 Kč,
krajské dotace 53.880,00 KČ, mzdy 294.946,00 Kč.

Požární bezpečnost objektů města
V roce 2018 převzal Mělj Příbram kontrolu požární ochrany i nad 22 objekty a zařízeními spravovanými
MěRK Příbram, čímž se zvýšil celkový počet kontrolovaných objektů na 44, a to včetně těch, které jsou
v užíváni městskou policii
V průběhu měsíce května 2018 byla provedena kontrola všech 44 objektů se zaměřením na dodržováni
předpisů na úseku požární ochrany, kdy byly zjištěny i některé závažné nedostatky v jejich užíváni.
Závěry a navrhovaná opatřeni k odstraněni nedostatků byly zapracovány do protokolů o provedené
kontrole a byly s nimi seznámeny odpovědné osoby s terminy dle jejich závažnosti.

Požární bezpečnost při pořádáni kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných
městem
Pro každou pořádanou akci jsou městem Příbram stanoveny zvláštni podmínky požární bezpečnosti,
do kterých se zapojuji jednotlivé složky IZS, a na jejichž zajištění se také podúeji spolu s městem
oslovené spolky a organizace v rámci recipročních plnění při poskytováni dotaci městem Příbram.

Počet požárů na území města a jejich následky
V roce 2018 bylo na území města Příbram evidováno 70 požárů s přímými škodami ve výši cca. 97,5
mil. KČ a uchráněnými hodnotami ve výši cca. 125,5 mil. KČ. Při požárech 1 osoba byla usmrcena, bylo
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zraněno celkem 9 oz)bz ;ic :=řis|ljšnicj HZS.

Vypracoval: referent OOA Jan Krnac
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