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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
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Anotace
Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6/2017, kterou se vydává Požární řád města
Tišnova, je předkládán z důvodu nutného zapracování připomínek a doporučení Ministerstva
vnitra České republiky, která byla městu Tišnov sdělena v rámci právního posouzení obecně
závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova.

Příloha č. 1
Důvodová zpráva
Odbor správních a vnitřních věcí Městského úřadu Tišnov předkládá v příloze návrh obecně závazné
vyhlášky města Tišnova č. 6/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova (dále jen „vyhláška
č. 6/2017“). Nový návrh požárního řádu je nyní předkládán z důvodu, že obecně závazná vyhláška č.
2/2017, kterou se vydává Požární řád města Tišnova (dále jen „vyhláška č. 2/2017“), vydaná
Zastupitelstvem města Tišnova na zasedání č. 2/2017 dne 12.04.2017, byla ze strany Ministerstva
vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“), jemuž byla zaslána v souladu s ustanovením §
12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, shledána v rozporu se
zákonem – konkrétně v ustanovení čl. 6 odst. 4, který zní: „Vlastník pozemku a příjezdové
komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.
Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele),
nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.“ Současně byla městu Tišnov ze strany
Ministerstva vnitra dána další doporučení pro úpravu a zjednodušení předmětné vyhlášky. Pro lepší
přehlednost právních předpisů města pak byla zpracována nová obecně závazná vyhláška a nikoliv
pouze novela příslušných ustanovení vyhlášky původní.
Při zpracovávání původní vyhlášky č. 2/2017 bylo vycházeno též z předchozí obecně závazné vyhlášky
města Tišnova č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád města Tišnova (dále jen „vyhláška č. 1/2013“),
a kterou Ministerstvo vnitra ve svém právním posouzení ze dne 01.07.2013 neshledalo v rozporu se
zákonem. Ministerstvo vnitra v rámci právního rozboru vyhlášky č. 1/2013 přímo sdělilo, že čl. 6 odst.
4 této vyhlášky je v souladu se zákonem, nyní však v právním posouzení vyhlášky č. 2/2017
Ministerstvo vnitra uvedlo, že čl. 6 odst. 4 (jehož znění bylo doslovně převzato z vyhlášky předchozí)
je v rozporu se zákonem. Při následném poskytnutí metodické pomoci městu Tišnov ze strany
Ministerstva vnitra bylo též konzultováno odlišné posouzení čl. 6 odst. 4, kdy vyplynulo, že
v mezidobí došlo ke změně právního názoru. Z toho důvodu bylo v nyní předkládaném návrhu
vyhlášky č. 6/2017 ustanovení čl. 6 odst. 4 vypuštěno.
Původní znění vyhlášky č. 2/2017 bylo dále dle připomínek a doporučení Ministerstva vnitra
přepracováno – jedná se zejména o následující úpravy:
- v zájmu zjednodušení vyhlášky byla vypuštěna některá ustanovení, která pouze citovala
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a další právní předpisy;
- jako nadbytečný byl vypuštěn čl. 9 vztahující se k sankcím;
- v čl. 7 odst. 1 byla zachována pouze jedna ohlašovna požáru (namísto předchozích čtyř míst,
odkud lze hlásit požár), a to z důvodu, že ohlašovna požáru musí splňovat podmínky
stanovené v § 1 písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – mimo jiné se musí jednat
o místo s trvalou obsluhou; přičemž snížení počtu míst, odkud lze hlásit požár bylo
konzultováno se Sborem dobrovolných hasičů Tišnov, kdy zachování jedné ohlašovny
(Požární stanice Tišnov, Olbrachtova 839) bude pro zajištění požární ochrany dostatečné.
Předkládanou vyhláškou č. 6/2017 je současně rušena vyhláška č. 2/2017. Přílohy č. 1, 2 a 3 vyhlášky
č. 6/2017 jsou zachovány ve znění předkládaném již s vyhláškou č. 2/2017, žádné změny v nich nyní
prováděny nebyly.
Závěr
Rada města Tišnova projednala návrh vyhlášky na své schůzi č. 21/2017 konané dne 30.08.2017 a
přijala usnesení, kterým doporučila Zastupitelstvu města Tišnova vyhlášku schválit.

Příloha č. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 6/2017,
kterou se vydává Požární řád města Tišnova
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 5/2017 dne 25.09.2017 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Tišnova.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany na území města
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Tišnov, které plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města Tišnova, je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany (dále
jen „JPO“) uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) K zabezpečení úkolů podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky Zastupitelstvo města Tišnova:
a) pověřuje zabezpečováním kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu 1. místostarostu města Tišnova,
b) projedná stav požární ochrany ve městě minimálně 1x ročně a vždy po závažných
mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci
(1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovuje
nařízení Jihomoravského kraje1 vydané na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona
o požární ochraně.
(2) Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
vyhlašuje a odvolává hejtman Jihomoravského kraje na úřední desce krajského úřadu. Městský
úřad Tišnov zveřejní toto vyhlášení na své úřední desce, a dále způsobem v místě obvyklým, to je
na internetových stránkách města Tišnova, v Tišnovských novinách a v Tišnovské televizi.
(3) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují rovněž akce, kterých se
zúčastňuje větší počet osob. Podmínky zabezpečení požární ochrany při těchto akcích jsou
stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Tišnova, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

1

Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je v územním obvodu města
Tišnova zabezpečeno ohlašovnou požárů a dalšími místy pro ohlášení požáru, uvedenými v čl. 7 této
vyhlášky.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
(1) Město Tišnov má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Tišnova. Kategorie JSDH, její
početní stav, složení, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou
uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
(2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu neprodleně dostaví do požární zbrojnice,
Tišnov, Olbrachtova 839, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a jejich trvalé použitelnosti
(1) Město Tišnov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené
řeka Svratka – čerpací stanoviště Ostrovec (za tenisovými kurty);
b) umělé
1. v katastrálním území Tišnov hydrantová síť (aktuální stav umístění jednotlivých hydrantů
v katastrálním území Tišnov je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky),
2. v katastrálním území Pejškov u Tišnova požární nádrž s čerpacím stanovištěm ve středu
obce před domem č.p. 4, využitelná kapacita cca 100 m3,
3. v katastrálním území Jamné u Tišnova požární nádrž s čerpacím stanovištěm za obcí pod
kopcem Svidovec (směrem k Starému Jamnému [místní název]), využitelná kapacita cca
75 m3.
(2) Správcem hydrantové sítě je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která odpovídá za trvalou
použitelnost jednotlivých hydrantů.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen2 v souladu s předpisy o požární ochraně
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
Článek 7
Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Město Tišnov zřizuje následující místo pro ohlášení požáru, které je trvale označeno tabulkou
„Ohlašovna požáru“:
Požární stanice Tišnov, Olbrachtova 839, tel. 950 625 111
(2) Pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události lze použít přímých telefonních čísel tísňového
volání na operační střediska jednotlivých záchranných složek nebo centrální dispečink
Integrovaného záchranného systému:
Hasičský záchranný sbor
tel. 150
Rychlá lékařská pomoc
tel. 155
Policie České republiky
tel. 158
Integrovaný záchranný systém
tel. 112

2

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
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Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu se provádí:
a) v katastrálním území Tišnov signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), nebo v době od
22. do 6. hodiny pouze rozesláním poplachových SMS zpráv zaslaných Krajským operačním a
informačním střediskem Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Jihomoravského
kraje,
b) v katastrálních územích Pejškov u Tišnova, Jamné u Tišnova a Hájek u Tišnova signálem „HOŘÍ“
pomocí megafonu a oznámením místa požáru.
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
vyhlašuje v katastrálním území Tišnov signálem „HOŘÍ“, pomocí výstražných rozhlasových zařízení
ovládaných příslušníky JPO.
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků JPO podle výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2017, kterou se
vydává Požární řád města Tišnova ze dne 12.04.2017.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2017.

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:
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Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v územním obvodu města Tišnova určeny podle stupně požárního
poplachu následující jednotky požární ochrany:
k.ú. obce

I. stupeň
PS Tišnov

Tišnov

SDH Dolní Loučky

III/1

SDH Svatoslav

III/1

III/1

SDH Sentice

III/1

SDH Doubravník

III/1

SDH Lomnička

III/1

SDH Lomnice

III/1

SDH Lipůvka (BK)

III/1

SDH Drásov

III/1

SDH Kuřim

III/2

SDH Maršov

III/1

SDH Veverská Bítýška

III/1

PS Lidická (BM)

I

I

PS Přehrada (BM)

I

SDH Deblín

V

SDH Kuřim

III/2

SDH Tišnov *

III/1

PS Velká Bíteš (VYS)

I

SDH Veverská Bítýška

III/1

SDH Svatoslav

III/1

SDH Maršov

III/1

SDH Velká Bíteš (VYS)

III/1

SDH Lomnička

III/1

SDH Sentice

III/1

PS Přehrada (BM)

SDH Dolní Loučky

III/1

SDH Doubravník

III/1

SDH Lomnice

III/1

I

SDH Lomnice

III/1

SDH Kuřim

III/2

SDH Lomnička

III/1

SDH Sentice

III/1

SDH Veverská Bítýška

III/1

SDH Tišnov *

III/1

SDH Dolní Loučky

III/1

SDH Doubravník

III/1

SDH Drásov

III/1

SDH Lipůvka (BK)

III/1

SDH Svatoslav

III/1

III/1

PS Přehrada (BM)

PS Tišnov

Tišnov
(m.č. Hajánky, Hájek,
Jamné)

I

III. stupeň

SDH Tišnov *

PS Tišnov

Tišnov
(m.č. Pejškov)

II. stupeň

SDH Černá Hora (BK)
PS Blansko (BK)

I

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

I

I

Příloha č. 2

Kategorie Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova,
její početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

Dislokace

Kategorie

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

Olbrachtova 839
666 03 Tišnov

JPO III / 1

23

4

Funkce

Počet

Velitel

1

Velitel družstva

2

Strojník

4

Hasič

16

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 20 na podvozku TATRA 815 – cisternová automobilová stříkačka
CAS 32 na podvozku TATRA 148 – cisternová automobilová stříkačka
DA 12 na podvozku IVECO DAILY – dopravní automobil
Nákladní automobil Praga V 3 S
PS 12 – přenosná požární stříkačka
PS 15 – přenosná požární stříkačka TOHATSU
Vyprošťovací zařízení, elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo, plovoucí
čerpadlo, el. kalové čerpadlo, osvětlovací sada, záchranářská sada žebřů
Vzduchové dýchací přístroje Dräger a Saturn
Vozidlová radiostanice
Přenosná (kapesní) radiostanice
Přívěsný vozík na přepravu materiálu

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

1
1
1
1
1
1
CAS 20
10
3
11
1

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Příloha č. 3

Umístění hydrantů v katastrálním území Tišnov a jejich využitelná kapacita
Průměr
potrubí/využitelná
kapacita
(průtok l/sec)
100mm/6l/sec

Číslo
GIS

Hydrant
číslo

Ulice

Umístění hydrantu, typ

237

30

Bezručova

U domu čp. 35 (podzemní)

47

95

Brněnská

Mezi odbočkami ul. Mánesova a Hanákova
(podzemní)

150mm/4l/sec

222

1005

Cáhlovská

Před benzinovou čerpací stanicí (nadzemní)

150mm/6l/sec

30

116

Cihlářská

Mezi školicím střediskem HZS a objektem CO
(podzemní)

80mm/4l/sec

9

989

Červený Mlýn

U prodejny ZZN (podzemní)

150mm/4l/sec

132

273

Dlouhá

Za odbočkou do ul. Ranného (podzemní)

100mm/4l/sec

Dlouhá

Před domem čp. 1846 (nadzemní)

80mm/6l/sec

159
249

26

Družstevní

Před domem čp. 552

100mm/4l/sec

117

199

Drbalova

Před objektem sokolovny (podzemní)

100mm/6l/sec

168

517

Dřínová

Konec ulice před čp. 1683 (podzemní)

100mm/4l/sec

102

140

Dvořákova

U odbočky do ul. Smetanova před čp. 631 (podzemní)

150mm/6l/sec

63

1016

Hornická

U křižovatky s ul. Halasovou (nadzemní)

150mm/6l/sec

142

84

Jiráskova

Před domem čp. 905 (podzemní)

80mm/4l/sec

196

133

Jungmannova

Před domem čp. 932 (podzemní)

150mm/6l/sec

Klášterská

U odbočky na Trmačov čp. 205 (podzemní)

200mm/4l/sec

202
150

131

Králova

U DPS Králova 1742, objekt D (nadzemní)

100mm/6l/sec

173

130

Květnická

Před domem čp. 1616 u garáží (podzemní)

150mm/4l/sec

58

92

Mánesova

Za domem čp. 1580 (podzemní)

100mm/6l/sec

151

733

Moukova

Ze zadní strany prodejny Albert (nadzemní)

80mm/6l/sec

134

321

Na Honech

Před domem čp. 1816 (podzemní)

200mm/4l/sec

136

406

Na Honech

Křižovatka ul. Černohorská a Na Honech (podzemní)

200mm/4l/sec

19

1011

Na Mlékárně

U odbočky k areálu firmy ESTOP (podzemní)

80mm/4l/sec

98

520

Na Rybníčku

Před domem čp. 585 (podzemní)

150mm/4l/sec

221

96

Nádražní

Mezi vlakovým a autobusovým nádražím (podzemní)

80mm/6l/sec

193

142

Nám. 28.
října

Prostor pod základní školou (podzemní)

150mm/6l/sec

40

462

Olbrachtova

Parkoviště před požární stanicí (nadzemní)

80mm/6l/sec

26

122

Purkyňova

Křižovatka s ul. Alšova u čp. 733 (podzemní)

80mm/4l/sec

93

230

Purkyňova

Vlevo v trávníku u vrátnice nemocnice (nadzemní)

150mm/6l/sec

27

75

Trnec

Před domem čp. 652 (podzemní)

150mm/4l/sec

16

235

U Svratky

Před objektem firmy K.V.Řezáč (podzemní)

80mm/6l/sec

71

151

Víska

Před domem čp. 1131 (podzemní)

100mm/4l/sec

24

366

Wagnerova

Před objektem VAS a.s. (podzemní)

100mm/6l/sec

5

13

Za Mlýnem

Zhybka za potokem Závistka proti kruh. objezdu
(podzemní)

150mm/4l/sec

7

946

Za Mlýnem

Před objektem Automotoklubu (podzemní)

100mm/6l/sec

Ing. Václav Šikula
1. místostarosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

