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Rada města

doporučuje ZM
schválit Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2021.

Napsala: Mgr. Lenka Soukalová, referentka OOA

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje x neschvaluje

Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2021.

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

Stanovisko OOA
Odbor občanských agend doporučuje schválení materiálu Stav požární ochrany ve městě Příbram
za 2. pololetl 2021.

Příloha
Zpráva o stavu požární ochrany města Příbrami za 2. pololetí 2021.



, Příloha č. 1- '

A"“ » „ » MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM,
Eh“q

M ESTO PRI BRAM ' Odbor občanských agend"

Zpráva o stavu požární ochrany města Příbrami za 2. pololetí roku 2021

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 zněnl pozdějších předpisů, dále jen
„zákona o požární ochraně“ je RM předkládána Zpráva o stavu požární ochrany města Příbram
za 2. pololetí roku 2021. Plněnlm úkolů na úseku požární ochrany je pověřena referentka Odboru
občanských agend Mgr. Lenka Soukalová s odbornou způsobilost! dle 5 11 , odst. 2 zákona.

Dokumentace požární ochrany
Dokumentace požární ochrany města je vedena v souladu s požadavky platné legislativy a je pravidelně
aktualizovgna

Jednotky PO zřízené městem Příbram

Město Příbram je zřizovatelem tří jednotek PO.

Jednotka zařazena v kategorii „jednotek JPO III/2":
- JSDH Příbram - Březové Hory (dále jen „JSDH Březové Hory“) v počtu 26 členů + velitel jednotky.

Jednotky zařazeny v kategorii „jednotek JPO V“:
- JSDH Příbram - Lazec (dále jen „JSDH Lazec") v počtu 8 členů + velitel jednotky.
- JSDH Příbram — Zdaboř (dále jen „JSDH Zdaboř') v počtu 7 členů + velitel jednotky.

Všichni příslušníci jednotek 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 předpoklady pro výkon své profesní činnosti dle zařazení.

Materiální zabezpečení

Jednotlivé jednotky jsou ze strany města Příbram velmi dobře materiálně zabezpečeny, a to jak požární
technikou, tak věcnými prostředky požární ochrany.

Činnost požárních hlídek
Ve druhém pololetí roku 2021 se JSDH podílely na zajištění požárního dozoru při akcich se zvýšeným
rizikem vzniku požáru - představení Lesního divadla Skalka — Podlesí, koncerty a projekce Letního kina a
společenské akce v areálu Nového rybníka.

Údržba a opravy požární techniky
Servis, opravy a STK vozidel města svěřených do užívání JSDHO je průběžně zajišťován akreditovanými
firmami. Členové jednotek provádějí pravidelně cyklickou údržbu a přezkoušení funkčnlho stavu svěřené
techniky.

Represe

Pojmem represe v požární ochraně rozumíme:
. provádění požárních zásahů na základě příslušné dokumentace PC nebo při soustředění a

nasazování sil a prostředků,

. provádění záchranných prací při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech apod.
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JSDH Březové Hory byla v období od 01.07.2021 do 31.12.2021 povolána k 56 událostem:

. Dopravní nehbda silniční 15 účastí

. Planý poplach 2 účasti

. Požár 19 účastí

. Technická pomoc 13 účastí

. Únik ropných produktů 1 účast

. Ostatní pomoc 1 účast

. Ostatní mimořádné události 5 účastí

Další aktivity
Během druhého pololetí roku 2021 členové JSDH Příbram - Březové hory zajistili převoz jednoho
imobilniho občana města Přlbram na očkování proti onemocnění Covid — 19 do očkovacího centra
Oblastní nemocnice Příbram a celkem v 5 případech přepravovali testovací sady na přítomnost viru Covid
— 19 z centrálního skladu v Benešově určených pro školská zařízenl.

Hlavní úkolyjednotek PO pro 1. pololetí 2022
- 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 věcných prostředků z pohotovostních zásob Správy
státních hmotných rezerv.

Zpracovala: dne 07.02.2022 Mgr. Lenka Soukalová — referentka OOA
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