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Rada města
1. doporučuje

ZM schválit „Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2021".

Napsala: Mgr. Lenka Soukalová, referentka OOA

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje x neschvaluje
“Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2021

Důvodová zpráva:
Rada města v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Příbram, čl. 2 odst. 3) písm. a) č. 3/2016,kterou se vydává „Požární řád města Příbram“, předkládá vyhodnocení stavu požární ochranyza 1. pololetí 2021 k projednání zastupitelstvem města.

Stanovisko OOA
Odbor občanských agend doporučuje schválení materiálu „Stav požární ochrany ve městě Příbramza 1. pololetí2021“,

Příloha
Zpráva o stavu požární ochrany města Příbrami za 1. pololetí 2021.
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Zpráva o stavu požární ochrany města Příbrami za 1. pololetí roku 2021

1 Úvod
Na základě čl. 2, odst. 3) písm. a), vyhlášky města Příbram č. 3/2016 „Požární řád města

Příbram“ a v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, dále

jen „zákona o požární ochraně“ je RM předkládána Zpráva o stavu požární ochrany města Příbram
za 1. pololetí roku 2021.

Plněním úkolů na úseku požární ochrany je pověřena referentka Odboru občanských agend

Mgr. Lenka Soukalová s odbornou způsobilostí dle & 11, odst. 2 zákona.

2 Jednotky PO zřízené městem Příbram

Město Příbram je zřizovatelem tříjednotek PO. Jsou to:

1. JSDH Příbram - Březové Hory (dále jen „JSDH Březové Hory“)
2. JSDH Příbram — Lezec (dále jen „JSDH Lazec")
3. JSDH Příbram — Zdaboř (dálejen „JSDH Zdaboř')

Uvedené jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou zřízeny v souladu se zákonem o požární ochraně

vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „vyhláška o JPO“) 21 Nařízení Středočeského kraje č. 2/2010 ze dne 4. ledna 2010,

kterým se stanoví podmínky kzabezpečení plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami

požární ochrany.

JSDH Březové Hory má celkem 27 členů, z toho 1 velitele jednotky. Všichni příslušníci jednotky jsou dle

svých funkcí vyškoleni Hasičským záchranným sborem (dále jen „HZS“) Středočeského kraje, územním

odborem Příbram, nebo velitelem jednotky P0 a splňují potřebné kvalifikační a zdravotní před poklady pro
výkon své profesní činnosti dle zařazení. Jednotka je zařazena v kategorii „jednotek JPO ||l/2“. Jedná se

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném

početním stavu (celkem 8 hasičů) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Tato

jednotka zabezpečuje hašení a záchranné práce i mimo svůj územní obvod. 2 tohoto důvodu je na ni

kladen, co týče vybavení a výcviku, největší důraz.

JSDH Lazec má celkem 9 členů, z toho 1 velitele jednotky. Příslušníci jednotky splňují potřebné
kvalifikační a zdravotní předpoklady pro výkon profesní činností dle zařazení. Jednotka je zařazena

v kategorii „jednotek JPO V“. Jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností
s časem výjezdu do 10 minut.

JSDH Zdaboř má celkem 8 členů, ztoho 1 velitele jednotky. Příslušníci jednotky splňují potřebné
kvalifikační a zdravotní předpoklady pro výkon profesní činnosti dle zařazení. Jednotka je zařazena

v kategorii „jednotek JPO V". Jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností
s časem výjezdu do 10 minut.

Jednotky JSDH Lazec a JSDH Zdaboř zasahují na území svého zřizovatele. Ve zvláštních případech (třetí
a zvláštní stupeň poplachu) mohou být uvedené jednotky vyslány k plnění úkolů i mimo toto území.

Dobrovolní hasiči ve funkci velitele jednotky PO, velitele družstva a strojníka jsou všichni vyškoleni dle

zákona o požární ochraně a své znalosti v příslušných odbornostech sí průběžně doplňují a prohlubují.
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3 Materiální zabezpečení
Jednotlivé jednotky PO k plnění svých úkolů používají níže uvedené technické vybavení, které jim

město Příbram svěřilo do užívání.

JSDH Březové Hory

. CAS 15/3200/210/M2Z (vypr. AED) cisternová automobilová stříkačka 15

. CAS 32/8600/800/S3R cisternová automobilová stříkačka 32

. DA- L1Z osobní automobil do 2000 kg

. Elektrocentrála GESAN 2,2 kW přenosná elektrocentrála

. Elektrocentrála GESAN 4 kW přenosná elektrocentrála

. Elektrocentrála HERON 1,2 kW přenosná elektrocentrála

- Elektrocentrála HONDA2,8 kW přenosná elektrocentrála

. Elektrocentrála PROMA 2,3 kW přenosná elektrocentrála
- Kalové čerpadlo HERON kalové čerpadlo se spalovacím motorem
. Kalové čerpadlo HONDA WN kalové čerpadlo se spalovacím motorem
- Kalové čerpadlo HONDAWX kalové čerpadlo se spalovacím motorem
- Kalové čerpadlo ROBIN kalové čerpadlo se spalovacím motorem
. Lodní motor TOHATSU lodní motor

» Lukas agregát HVZ - motorová pohonná jednotka
- Lukas Hydraulické nůžky HVZ - střihací nástroj
. Lukas Hydraulický rozpínák HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi
- Lukas Rozpěrný válec HVZ - teleskopický rozpínací nástroj
. Motorový vysavač STIHL SH 85 vysavač na hmyz s motorovým pohonem
- PLO— L1 přívěs lodní

. Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO plovoucí motorové čerpadlo

. Plovoucí čerpadlo PH 1200 plovoucí motorové čerpadlo
- Plovoucí čerpadio PH 1200 plovoucí motorové čerpadlo
. Plovoucí čerpadlo PH 1200 plovoucí motorové čerpadlo
. PNA- L1 přívěs nákladní
- Přetlakový ventilátor PAP|N350 přetlakový ventilátor

- Přetlakový ventilátor PAP|N350 přetlakový ventilátor

. Rozbrušovací pila STIHL motorová pila Kotoučová

. Rozbrušovací pila STIHL motorová pila kotoučová

. RZA- L2T rychlý zásahový automobil

- Řetězová pila HUSGVARNA 372 motorová pila řetězová

. Řetězová pila HUSGVARNA 55 motorová pila řetězová
- Řetězová pila HUSQVARNA 340 motorová pila řetězová

. Řetězová pila HUSQVARNA 55 motorová pila řetězová

. Řetězová pila STIHL MS 261/C motorová pila řetězová

. Řetězová pila STIHL MS 310 motorová pila řetězová

. Řetězová pila STIHL MS 361 motorová pila řetězová.

. Řetězová pila STIHL 026 motorová pila řetězová

. TA- L1Z osobní automobil do 2000 kg

. VN LUKAS vypr. agregát HVZ — motorová pohonná jednotka

. VN NARIMEX rozpínací nástroj HVZ — rozpínací nástroj s čelistmi

. VN NARIMEX stříhací nástroj HVZ - střihací nástroj

. Vysokotlaké. hasící. zař Honda GX 390 hasící zařízení vysokotlaké — kontinuální
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JSDH Lezec

. DA - L1Z - VOLKSWAGEN, dopravní automobil

- Přenosná motorová stříkačka PS12

. Ponorné litinové kalové čerpadlo PS15

' HUSQVARNA motorová pila

- Plovoucí čerpadlo PPCA— 800

JSDH Zdaboř

. TOHATSU VCSZASE přenosná motorová stříkačka

. HONDAWN 30 vodní čerpadlo

- Přenosná motorová stříkačka PS12

. Přívěsné přenosná motorová stříkačka PPS 8

. Jednoručnl motorová pila Dolmar PS 310 TH

- Přenosné plovoucí čerpadlo PH - 1200 GSV

. Ponorné litinové kalové čerpadlo PS15

. PE-25OOAVR Elektrocentrála PROMA, 2,3 kW, přenosné

: Kompresor K87, 220 V

. DA » L1Z — VOLKSWAGEN, dopravní automobil do 2800 kg

4 Činnost, prevence a represe

4.1 Prevence

Do oblasti prevence je zahrnuta odborná příprava všech členů JPO, ukázky a přednášky
o požární technice a dodržování stanovených předpisů 0 PO, činnost požárních hlídek, práce s mládeží

apod.

4.1.1 Odborná příprava a výcvikjednotek
V měsíci lednu až červnu 2021 proběhly dle 5 72 zákona o požární ochraně a Š 36 až 40 vyhlášky

o JPO, odborné přípravy všech JSDHO města Příbram. Tuto přípravu zajišt'ovalijednotliví velitelé jednotek
a zahrnovaly teoretickou přípravu (cvičební řád JPO, nebezpečí na místě zásahu, druhy nebezpečí a

principy ochrany zdraví a životů hasičů, záchranu osob, zvířat a majetku, spojovací službu, plošné
rozmístění sil a prostředků v rámci okresu Příbram, Požární řád města Příbram, zákon o požární ochraně

ajeho vyhlášky, prevence a předcházení požárům nebojiným mimořádným událostem, seznámení s riziky
ohrožení okresu Příbram se zaměřením na území města. Praktický výcvik — vyprošťování osob při

dopravní nehodě a kondiční jízdy hasičů zařazených na pozici řidiče cisternové automobilové stříkačky.
Vzhledem k opatřením vyhlášeným Vládou ČR neproběhla v prvním pololetí roku 2021 námětová

cvičení, stáže a činnosti spojené s požárním sportem.

4.1.2 Činnost požárních hlídek
V prvním pololetí roku 2021 se JSDHO podílely na zajištění požárního dozoru na akcích se

zvýšeným rizikem vzniku požáru (2 představení lesního divadla Skalka — Podlesí).

4.1.3 Údržba a opravy požární techniky
Servis, opravy a STK vozidel města svěřených do užívání JSDHO je průběžně zajišťován

akreditovanými ňrmami. Členovéjednotek provádějí pravidelně cyklickou údržbu a přezkoušení funkčního

stavu svěřené techniky.
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4.1.4 Práce s mládeží
Akce spojené s prací s mládeží se v období prvního pololetí roku 2021 nekonaly. Důvodem byla

eliminace rizika onemocnění virem COVID-19.

4.1.5 Další aktivity
Během prvního pololetí roku 2021 členové JSDHO Březové hory v 17 případech zajistili převoz

imobilních občanů města Příbram na očkování proti onemocnění Covid — 19 do očkovacího centra
Nemocnice Příbram a celkem Gx pomáhali při přepravě ochranných prostředků a testovacích sad
na přítomnost viru Covid — 19 z centrálního skladu v Benešově.

4.2. Represe

Pojmem represe v požární ochraně rozumíme:

. provádění požárních zásahů na základě příslušné dokumentace PO nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků,

- provádění záchranných prací při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech

apod.

JSDH Březové Hory byla v období od 01.01.2021 do 30.06.2021 povolána k 72 událostem:

. Dopravní nehoda silniční 8 účastí

. P[aný poplach 3 účasti

- Požár 20 účastí

. Technická pomoc 17 účastí

. Únik ropných produktů 1 účast
- Ostatní pomoc 23 účastí

5. Hlavní úkolyjednotek PO pro 2. pololetí roku 2021
.

_ Poskytovat občanům města'Příbram Kvalitní službu v oblasti zajištění PO.
- Ke zdolávání požárů, mimořádných událostí a živelních pohrom vyjíždět neprodleně

a včas.
- Udržovat svěřené prostředky a techniku požární ochrany v použitelném stavu.
- Informovat průběžně odpovědného zaměstnance města Příbram o technickém stavu

používané požární techniky a zajistit tak včasnou údržbu a opravy,
. Spolupracovat při zabezpečování PO průběhu společenských, sportovních a kulturních akcí

pořádaných městem Příbram.
. Spolupracovat s HZS Středočeského kraje a se sbory dobrovolných hasičů (spolky) na

území města Příbram.
- Nadále aktivně spolupracovat při distribuci vakcinačního materiálu a věcných prostředků

z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv.

Zpracovala: dne 20.08.2021 Mgr. Lenka Soukalová — referentka OOA
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