Obecně závazná vyhláška Města Adamova
č. 1/2006
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005
Požární řád Města Adamova
Zastupitelstvo města Adamova se na svém zasedání dne 6.4.2006 usneslo vydat na základě
§ 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Článek 1
1.1. Článek 5 obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 3/2005, Požární řád města
Adamova (dále jen „vyhláška č. 3/2005“) zní:
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
5.1. Přehled o zdrojích vody
Zdrojem vody pro hašení požárů je hydrantová síť ve městě Adamově (dále jen „síť“).
Podmínkou trvalé použitelnosti sítě je průchodnost vody v hydrantech, bezhavarijní stav
a zabezpečení dodávek vody v síti a to takovým způsobem, aby bylo umožněno použití
požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Adamov. Provozuschopnost sítě zabezpečuje Město Adamov jako vlastník, dodávku vody
zabezpečuje fa ADAVAK jako provozovatel.
5.2. Stanovení dalších zdrojů vody
Dalšími zdroji vody pro hašení požárů ve městě Adamově jsou:
- požární nádrž na ulici Komenského (dále jen nádrž). Vlastníkem je Město Adamov,
které je povinno udržovat nádrž v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární
techniky a čerpání vody pro hašení požárů Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Adamov. Použití nádrže je vyloučeno v měsících září – červen a v případě, že není
v měsících červenec a srpen provozováno koupaliště.
- přírodní zdroje vody – řeka Svitava a Křtinský potok. Podmínkou jejich trvalé
použitelnosti je dostatek vody v řečišti a umožnění příjezdu požární techniky až
k řece.
V článku 6 se mění bod 6.2. písm. d) následovně:
d) Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov, tel. č. 516 499 620
Článek 7 vyhlášky č. 3/2005 se nahrazuje novým zněním:
Kategorie, početní stav a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
7.1. Město Adamov zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů Adamov. Jednotka byla
zařazena do kategorie JPO II. Celkem základní početní stav členů je stanoven následovně:
- velitel …………………. 1
- velitel družstva ……….. 2
- strojník ……………….. 3
- hasič, starší hasič …….. 13 – 14
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7.2. Požární technika a věcné prostředky požární ochrany jsou stanoveny následovně:
- cisternová automobilová stříkačka v základním provedení ………… 2
- dopravní automobil …………………………………………………. 1
- Mobilní telefon ………………………………………………………… 2
Článek 9 se nahrazuje novým zněním:
Porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce v případě fyzické osoby je
přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě
právnické osoby a fyzické osoby podnikající je správním deliktem dle zákona o obcích.
Doplňuje se nový článek 10, který zní:
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje:
uveden v příloze č. 1

Ostatní ustanovení vyhlášky č. 3/2005 zůstávají beze změny.
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

………………………………………
PaedDr. Věra Hlavsová
místostarostka

………………………………………
Ing. Jaroslav Bernášek
starosta

Vyvěšeno dne: 25.5.2006
Sejmuto dne: 12.6.2006
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Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje

1. stupeň požárního poplachu pro Město Adamov:
1.
2.
3.
4.

Sbor dobrovolných hasičů Adamov
Hasičský záchranný sbor Blansko
Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice
2. družstvo Sboru dobrovolných hasičů Adamov

………………………………………
PaedDr. Věra Hlavsová
místostarostka

………………………………………
Ing. Jaroslav Bernášek
starosta

Vyvěšeno dne: ……………………….
Sejmuto dne: ………………….……..
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