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Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo mesta
schvaluje x neschvaluje

"Stav požární ochrany ve meste Príbram za 1. po|o|etí 2020"

Duvodová zpráva:
Rada mesta v souladu s obecne závaznou vyhláškou mesta Príbram, cl.2 odst. 3) písm. a) C.3/2016, kterou se
vydává ,,Požární rád mesta Príbram", predkládá vyhodnocení stavu požární ochrany
za 1. pololetí 2020 k projednáni zastupitelstvem mesta,

Stanovisko OOA
Odbor obcanských agend doporucuje schválení materiálu ,,Stav požární ochrany ve meste Príbram
za 1. po|o|etí 2020".

Príloha
Zpráva o stavu požární ochrany mesta Príbrami za 1. po|o|eti 2020
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MESTSKÝ ÚRAD PRÍBRAM

Odbor obcanských agend

Zpráva o stavu požární ochrany mesta Príbrami za 1. pololetI roku 2020

1 Úvod
Na základe CI. 2, odst. 3) písm. a), vyhlášky mesta Príbram c. 3/2016 ,,Požární rád mesta

Príbram" a v souladu se zákonem c. 133/1985 Sb., o požární ochrane ve znení pozdejších predpisu, dále
jen ,,zákona o požární ochrane" je ZM predkládána Zpráva o stavu požární ochrany mesta Príbram
za 1. po|o|etí roku 2020.

Plnením úkolu na úseku požární ochrany je poverena referentka Odboru obcanských agend
Mgr. Lenka Soukalová s odbornou zpusobilosti dle § 11, odst, 2 zákona.
2 Jednotky PO zrízené mestem Príbram

Mesto Príbram je zrizovatelem trí jednotek PO. Jsou to:
1. JSDH Príbram - Brezové Hory (dále jen ,,JSDH Brezové Hory").
2. JSDH Príbram - Lazec (dále jen ,,JSDH Lazec").
3. JSDH Príbram - Zdabor (dále jen ,,JSDH Zdabor').

Uvedené jednotky sboru dobrovolných hasicu jsou zrízeny v souladu se zákonem o požární ochrane
vyhlášky MV c. 247/2001 Sb., o organizaci a cinnosti jednotek požární ochrany, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen ,,vyhláška o JPO") a Narízení Stredoceského kraje c. 2/2010 ze dne 4. ledna 2010,
kterým se stanoví podmínky k zabezpeceni plošného pokryti území Stredoceského kraje jednotkami
požární ochrany.

JSDH Brezové Hory má celkem 27 clenu, z toho 1 velitele jednotky. Všichni prís|ušnÍci jednotky jsou dle
svých funkcí vyškoleni Hasicským záchranným sborem (dále jen ,,HZS") Stredoceského kraje, územním
odborem Príbram, nebo velitelem jednotky PO a splnuji potrebné kvalifikacní a zdravotní predpoklady pro
výkon své profesní cinnosti dle zarazení. Jednotka je zarazena v kategorii ,,jednotek JPO Ill/2". Jedná se
jednotku sboru dobrovolných hasicu obce, která zabezpecuje výjezd dvou družstev o zmenšeném
pocetním stavu (celkem 8 hasicu) a zrizuje se zpravidla ve vybrané obci s poctem obyvatel nad 1000. Tato
jednotka zabezpecuje hašení a záchranné práce i mimo svuj územní obvod. Z tohoto duvodu je na ni
kladen, co týce vybavení a výcviku, nejvetší duraz.

JSDH Lazec má celkem 9 clenu, z toho 1 velitele jednotky. PrÍs|ušnici jednotky splnují potrebné
kvalifikacní a zdravotní predpoklady pro výkon profesní cinnosti dle zarazení. jednotka je zarazena
v kategorii ,,jednotek JPO V".

JSDH Zdabor má celkem 8 clenu, z toho 1 velitele jednotky. PrislušnIci jednotky splnuji potrebné
kvalifikacní a zdravotní predpoklady pro výkon profesní cinnosti dle zarazení. jednotka je zarazena
v kategorii ,,jednotek JPO v".

jednotky JSDH Lazec a JSDH Zdabor zasahují na území svého zrizovatele. Ve zvláštních prípadech (tretí
a zvláštni stupen poplachu) mohou být uvedené jednotky vyslány k plneni úkolu i mimo toto území.
DobrovolnI hasici ve funkci velitele jednotky po, velitele družstva a strojníka jsou všichni vyškoleni dle
zákona o požární ochrane a své znalosti v príslušných odbornostech si prubežne doplnují a prohlubují.
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3 Materiálni zabezpeceni
jednotlivé jednotky PO k plnení svých úkolu použivaji níže uvedené technické vybavení, které jim

mesto Príbram sverilo do užívánL

JSDH Brezové Hory

· CAS 15/3200/210/M2Z (vypr. AED) cisternová automobilová stríkacka 15.
· CAS 32/8600/800/S3R cisternová automobilová stríkacka 32.
· DA- LIZ osobní automobil do 2000 kg.
· Elektrocentrála GESAN 2,2 kW prenosná elektrocentrála.
· Elektrocentrála GESAN 4 kW prenosná elektrocentrála.
· Elektrocentrála H ERON 1,2 kW prenosná elektrocentrála.
· Elektrocentrála HONDA 2,8 kW prenosná elektrocentrála.
· Elektrocentrála PROMA 2,3 kW prenosná elektrocentrála.
· Kalové cerpadlo H ERON kalové cerpadlo se spalovacím motorem.
· Kalové cerpadlo HONDA VVN kalové cerpadlo se spalovacím motorem.
· Kalové cerpadlo HONDA WX kalové cerpadlo se spalovacím motorem.
· Kalové cerpadlo ROBIN kalové cerpadlo se spalovacím motorem.
· Lodní motor TOHATSU lodní motor.
· Lukas agregát HVZ - motorová pohonná jednotka.
· Lukas Hydraulické nužky HVZ - strihací nástroj.
· Lukas Hydraulický rozpínák HVZ - rozpinaci nástroj s celistmi.
· Lukas Rozperný válec HVZ - teleskopický rozpinaci nástroj.
· Motorový vysavac STIHL SH 85 vysavac na hmyz s motorovým pohonem.
· PLO- LI prives lodní.
· Plovoucí cerpadlo AMPHIBIO plovoucI motorové cerpadlo.
· Plovoucí cerpadlo PH 1200 pkvoucí motorové cerpadlo.
· Plovoucí cerpadlo PH 1200 plovoucI motorové cerpadlo.
· Pbvouci cerpadlo PH 1200 plovoucI motorové cerpadlo.
· PNA- LI príves nákladní.
· pretlakový ventilátor PAPIN350 pretlakový ventilátor.
· Pretlakový ventilátor PAPIN350 pretlakový ventilátor.
· Rozbrušovací pila STIHL motorová pila kotoucová.
· Rozbrušovací pila STIHL motorová pila kotoucová.
· RZA- L2T rychlý zásahový automobil.
· Retezová pila HUSGVARNA 372 motorová pila retezová.
· Retezová pila HUSGVARNA 55 motorová pila retezová.
· Retezová pila HUSQVARNA 340 motorová pila retezová.
· Retezová pila HUSQVARNA 55 motorová pila retezová.
· Retezová pila STIHL MS 261/C motorová pila retezová.
· Retezová pila STIHL MS 310 motorová pila retezová.
· Retezová pila STIHL MS 361 motorová pila retezová.
· Retezová pila STIHL 026 motorová pila retezová.
· TA- LIZ osobní automobil do 2000 kg.
· VN LUKAS vypr. agregát HVZ - motorová pohonná jednotka.
· VN NARIMEX rozpínací nástroj HVZ - rozpÍnací nástroj s celistmi.
· VN NARIMEX strihací nástroj hvz - strihací nástroj.
· Vysokotlaké. hasicí. zar Honda GX 390 hasici zarízenI vysokotlaké - kontinuálnI.
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JSDH Lazec

· DA - LIZ - VOLKSWAGEN, dopravní automobil.
· Prenosná motorová stríkacka PS12.
· Ponorné litinové kalové cerpadlo PS15.

· HUSQVARNA motorová pila.
· Plovoucí cerpadlo PPCA - 800,

JSDH Zdabor

· TOHATSU VC82ASE prenosná motorová stríkacka.
· HONDA VVN 30 vodní cerpadlo.
· Prenosná motorová stríkacka PS12.

· Prívesná prenosná motorová stríkacka PPS 8.
· jednorucni motorová pila Dolmar PS 310 TH.
· Prenosné plovoucí cerpadlo PH - 1200 GSV.

· Ponorné litinové kalové cerpadlo PS15.
· PE-2500AVR Elektrocentrála PROMA, 2,3 kW, prenosná,
· Kompresor K87, 220 V.

· DA - LIZ - VOLKSWAGEN, dopravní automobil do 2800 kg.

4 Cinnost, prevence a represe

4.1 Prevence
Do oblasti prevence je zahrnuta odborná príprava všech clenu JPO, ukázky a prednášky o

požární technice a dodržováni stanovených predpisu o PO, cinnost požárních hlídek, práce s mládeží
apod.

4.1.1 Odborná príprava a výcvik jednotek
V mesíci lednu až cervnu 2020 probehly dle § 72 zákona o požární ochrane a § 36 až 40

vyhlášky o JPO, odborné prípravy všech JSDHO mesta Príbram. Tyto prípravy zahrnovaly teoretickou
prípravu (cvicební rád JPO, nebezpecí na míste zásahu, druhy nebezpecí a principy ochrany zdraví a
životu hasicu, záchranu osob, zvírat a majetku, spojovací službu, plošné rozmístenI sil a prostredku
v rámci okresu Príbram, Požární rád mesta Príbram, zákon o požární ochrane a jeho vyhlášky, prevence
a predcházeni požárum nebo jiným mimorádným událostem, seznámeni s riziky ohroženi okresu Príbram
se zamerením na území mesta. Praktický výcvik - práce s motorovou pilou a krovinorezem, dálkovou
dopravou vody a vyprošt'ováni osob pri dopravní nehode.

Vzhledem k opatrením vyhlášeným Vládou CR neprobehla v prvním po|o|etl roku 2020 námetová

cvicení, stáže a cinnosti spojené s požárním sportem.

4.1.2 Cinnost požárních hlídek
V rámci opatreni proti šíreni koronaviru nebyly mestem Príbram v prvním po|o|etj roku 2020

porádány tradicní akce, behem nichž se JSDHO podM na zajišteni požárního dozoru.

4.1.3 Údržba a opravy požární techniky
Servis, opravy a STK vozidel mesta sverených do užIvánI JSDHO je prubežne zajišt'ován

akreditovanými firmami. Clenové jednotek provádejí pravidelne cyklickou údržbu a prezkoušeni funkcního

stavu sverené techniky.
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4.1.4 Práce s mládeži
Akce spojené s prací s mládeží se v období prvního pdoleti roku 2020 nekonaly. Duvodem

eliminace rizika onemocnením virem COVID-19.

4.1.5 Další aktivity
V druhé polovine brezna 2020 se clenové všech JSDHO mesta Príbram podneli na distribuci

informacních letáku týkajIcIch se opatrení proti šIrenI virového onemocnení COVID-19 do poštovních
schránek obcanu mesta. Zároven se aktivne zapojili do výroby ochranných roušek a jejich následné
rozdelování a pomáhali pri preprave desinfekcn Iho prostredku z centrálního skladu v Benešove.

4.2. Represe
Pojmem represe v požární ochrane rozumíme:

· provádeni požárních zásahu na základe príslušné dokumentace PO nebo pri
soustredeni a nasazování sil a prostredku,

· provádení záchranných prací pri živelních pohromách, jiných mimorádných událostech
apod.

JSDH Brezové Hory byla v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 povolána k 43 událostem z toho 4krát
mimo správní území mesta Príbram (doprava desinfekce v rámci opatrení proti šIrení infekcního
onemocnení COVID-19)

· Dopravní nehoda silnicní

· Ostatní pomoc

· planý poplach

· Požár

· Technická pomoc

8 úcastí

3 úcasti

5 úcasti

17 úcastí

10 úcasti

5. Hlavni úkoly jednotek PO pro 2. pololetí roku 2020

· Poskytovat obcanum mesta Príbram kva|jtní službu v oblasti zajištení po.
· Ke zdoláváni požáru, mimorádných udábstí a živelních pohrom vyjíždet neprodlene

a vcas.

· Udržovat sverené prostredky a techniku požární ochrany v použitelném stavu.
· Informovat prubežne odpovedného zamestnance mesta Príbram o technickém stavu

používané požární techniky a zajistit tak vcasnou údržbu a opravy.

· Spolupracovat pri zabezpecování PO prubehu spolecenských, sportovních a kulturních akcí
porádaných mestem Príbram.

· Spolupracovat s HZS Stredoceského kraje a se sbory dobrovolných hasicu (spolky) na
území mesta Príbram.

Zpracovala: dne 26.08.2020 Mgr. Lenka Soukalová - referentka OOA
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