Město Horní Bříza
Obecně závazná vyhláška č. 5 /2011
Požární řád města Horní Bříza

Zastupitelstvo město Horní Bříza se na svém zasedání dne 12.12.2011 usnesením č. 71/2011
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Horní
Bříza dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů města, jejich životů a
majetku před možností zničení požárem, živelní pohromou či jinou mimořádnou událostí. Stanovené
povinnosti jsou závazné pro všechny fyzické a právnické osoby při pobytu nebo podnikání na území
města. Tento požární řád dále určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany ve
městě.

Čl. 2
Povinnosti fyzických a právnických osob
1. Všechny fyzické a právnické osoby jsou povinny:
a) zachovávat potřenou bdělost a počínat si tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku požáru nebo
jiné mimořádné události,
b) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc při vzniku požáru, živelné pohromy nebo jiné
mimořádné události podle zákona, zejména na výzvu velitele zásahu, orgánů města apod.,
c) strpět vstup na pozemky, případně odstranění staveb nebo částí staveb nebo porostů v
souvislosti se zdoláváním požárů, podle rozhodnutí velitele zásahu ve smyslu zákona,
d) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm v místech, kde může dojít k požáru a v
místech, kde je to zakázáno,
e) udržovat čistotu a pořádek na půdách a ve sklepích domů a na všech místech, kde může
dojít k požáru a ztížení zásahu hasičských jednotek,
f)

dbát na zvýšenou opatrnost při manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny, tlakovými
lahvemi, dusíkatými a fosforečnými hnojivy a s ostatními požárně nebezpečnými látkami,

g) věnovat trvale zvýšenou pozornost skladování látek se sklony k samovznícení jako např.
uhlí, brikety, seno, sláma,
h) dbát zvýšené pozornosti při používání otevřeného ohně a kouření v době senoseče a žní a v
době zvýšeného nebezpečí požáru,
i)

nevypalovat plošně porosty, nespalovat hořlavé odpady v blízkosti polí, luk, lesa a budov,

j)

udržovat v náležitém stavu topidla, krby, kouřovody, komínová tělesa, elektrické a plynové
spotřebiče,

k) skladovat palivo a jiné hořlavé látky v dostatečné vzdálenosti od topidel, tepelných
spotřebičů nebo jiných zdrojů tepla,
l)

ukládat popel nebo jiný odpad, který by mohl iniciovat požár pouze bezpečným způsobem
mimo budovy, nejlépe do nehořlavých uzavíratelných nádob,

m) nenechávat bez dozoru tepelné spotřebiče nebo jiné zdroje tepla nebo otevřeného ohně,
jejichž technické provedení vyžaduje dozor,
n) udržovat trvale volný přístup
technologických rozvodů,

k

uzávěru

vody,

plynu,

elektřiny

případně

jiných

o) udržovat trvale volné únikové a evakuační cesty a nástupní prostory hasičských jednotek,
p) udržovat v použitelném stavu zdroje požární vody, pokud jsou jejich majiteli nebo uživateli,
q) poskytnout jednotce požární ochrany informace a dokumentaci nutnou ke zdolávání požáru
a to zejména na výzvu velitele jednotky, pokud není zvláštními předpisy určeno jinak,
r)

každá osoba, která je povinna vykonávat dozor nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání (děti, mentálně postižené osoby apod.) je povinna dbát, aby tyto
osoby nemohly svým jednáním zavdat příčinu ke vzniku požáru.

2. Fyzické a právnické osoby nesmí:
a) provádět práce, které svým charakterem mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají k
jejímu výkonu příslušnou odbornou způsobilost stanovenou zvláštními předpisy,
b) poškozovat nebo zneužívat prostředky a techniku požární ochrany, označení ohlašoven
požáru apod.,
c) bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany,
d) zneužít linku tísňového volání.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se, dle místních podmínek, považuje:
a) spalování dřevního odpadu po těžbě dřeva (pálení klestu),
b) spalování látek přírodního charakteru (seno, sláma, listí, stará tráva),
c) rozdělávání ohňů v přírodním prostředí,
d) provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností.
2. Pro pálení zbytků po lesní těžbě se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a) místo pálení zbytků určuje příslušný lesní zaměstnanec,
b) místo pálení zbytků musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem
sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.,
c) ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být
vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je

okopán na minerální zeminu; tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a
dále po jeho skončení; výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry,
d) v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden zaměstnanec může mít dohled
nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 zaměstnanci a po dobu pálení se
nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od
sebe 6,5 metru; pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od
lesa, je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními,
e) silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj.
max. na délku 6 metrů,
f)

pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně způsobilé tuto
činnost vykonávat a musí být prokazatelně seznámeny s technicko-organizačními
opatřeními pro pálení zbytků,

g) při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1+1, tato hlídka může být
ustanovena ze zaměstnanců, kteří provádí pálení, před prováděním pálení musí členové
požární hlídky absolvovat odbornou přípravu. V nočních hodinách může být požární hlídka
tvořena pouze jedním zaměstnancem, který bude disponovat prostředky pro přivolání
pomoci (např. mobilní telefon apod.),
h)

musí být zajištěna možnost přivolání jednotek požární ochrany,

i)

na místě pálení musí být k dispozici "požární voda" (sudy naplněné vodou, vědra na
vodu apod.), přenosné hasicí přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a likvidaci
požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),

j)

místo pálení musí být vzdáleno min. 200 metrů od trvalé zástavby města,

k) právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny pálení klestu, včetně navrhovaných
1)
opatření, předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru kraje Plzeňského kraje .
3. Pro spalování látek přírodního charakteru se stanovují následující podmínky:
a) pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
b) na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném
rozsahu pálení (voda, lopaty, hasicí přístroje, tlumice apod.),
c) ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů,
d) po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut
zeminou a následně provádět kontrolu po dobu 8 hodin,
e) pálení je možné provádět jen za bezvětří,
f)

právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném
prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje.

4. Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za
přítomnosti zletilé osoby,

1)

Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru

c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od
stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním
zeminou,
f)

oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí,

g) rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné
pouze na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše uvedených objektech.
5. Hlášení o pálení musí obsahovat:
a) datum a čas pálení,
b) druh spalované látky,
c) přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název, GPS souřadnice),
d) zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),
e) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,
f)

jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,

g) uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší
vodní zdroj,
h) jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
i)

další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
2)

a) období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášené hejtmanem Plzeňského kraje ,
b) období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na katastrálním území města Horní Bříza
vyhlášené starostou města Horní Bříza
c) období, na které je vydána výstraha meteorologické služby na jevy:

2)



„Vysoké teploty“,



„Velmi vysoké teploty“,



„Extrémně vysoké teploty“,



„Nebezpečí požárů“,



„Vysoké nebezpečí požárů“,



„Silný vítr“,

Nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru



„Velmi silný vítr“,



„Extrémně silný vítr“.

2. V době zvýšeného nebezpečí požáru je zakázáno:
a) provozovat činnosti podle čl. 3 odst. 1 tohoto požárního řádu,
b) kouřit a používat otevřený oheň v lesích, v blízkosti dozrávajícího obilí nebo suchého
porostu.
Čl. 5
Organizace požární ochrany ve městě
1. Pro zajištění plnění úkolů požární ochrany město:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města,
b) ustanovuje preventistu požární ochrany města,
c) vede dokumentaci stanovenou příslušnými právními předpisy,
d) zajišťuje finanční potřeby jednotky SDH města a ostatní výdaje požární ochrany
prostřednictvím rozpočtu města,
e) zajišťuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany podle metodiky MV ČR,
f)

spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů Horní Bříza za účelem zabezpečení požární
ochrany města,

g) zřizuje ohlašovny požárů,
h) vydává obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona a jeho
prováděcích předpisů,
i)

projednává nejméně 2x ročně stav požární ochrany města při jednání zastupitelstva města
nebo rady města.
2. Požární ochrana města je nepřetržitě zajištěna Požárním poplachovým plánem Plzeňského
3)
kraje . Výčet sil a prostředků jednotek požární ochrany v prvním stupni požárního poplachu je
uveden v Příloze č. 3.
Čl. 6
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
1. Město Horní Bříza zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Horní Bříza (dále jen
4)
„jednotka SDH“) kategorie JPO II/1 jako svoji organizační složku .
4)

2. Jednotka SDH je předurčena pro zásah mimo katastr města . Zásahový obvod jednotky SDH je
uveden v Příloze č. 2.
3. Počet členů jednotky SDH v pohotovosti je minimálně

3)

-

jeden velitel družstva,

-

jeden řidič - strojník,

Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje
Nařízení Plzeňského kraje č. 2/2011, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje
jednotkami požární ochrany
4)

-

dva hasiči.

4. Minimální početní stav jednotky SDH je 12 členů, z toho:
-

jeden velitele jednotky,

-

dva velitelé družstva,

-

tři strojníci,

-

šest hasičů.

5. Jednotka SDH je pro plnění úkolů vyplývajících z příslušných právních předpisů vybavena:
-

cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T 815-2,

-

cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 T 148,

-

dopravním automobilem DA 8 A30,

-

izolačními dýchacími přístroji,

-

radiostanicemi v pásmu VHF,

-

přenosnou motorovou stříkačkou PMS 8,

-

plovoucím čerpadlem,

-

motorovou pilou,

-

dalšími technickými prostředky požární ochrany.

6. Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává starosta města po vyjádření Hasičského záchranného
sboru plzeňského kraje k jeho způsobilosti pro výkon funkce velitele jednotky SDH.
7. Členové jednotky SDH se v souvislosti s činností v jednotce SDH prokazují služebním průkazem
člena jednotky SDH vydaným městem.
8. Pro zajištění trvalé akceschopnosti vykonávají členové jednotky SDH pracovní pohotovost podle
rozpisu pohotovosti zpracovaným velitelem jednotky SDH.
9. Členové v pracovní pohotovosti jsou povinni se dostavit při vyhlášení požárního poplachu
neprodleně do hasičské zbrojnice a být připraveni k výjezdu do 5 minut od vyhlášení požárního
poplachu.
10. Členové jednotky SDH jsou povinni zúčastňovat se odborné přípravy dle rozpisu odborné
přípravy na daný kalendářní rok podle funkčního zařazení v jednotce SDH.
11. Členové jednotky SDH vykonávají činnost v jednotce SDH na základě smluvního vztahu
s městem.
12. Další podrobnosti k činnosti jednotky SDH může určit vnitřní předpis starosty města.
Čl. 7
Povinnosti osob zabezpečujících požární ochranu ve městě
1. Starosta města
a) zodpovídá za požární ochranu města,
b) jmenuje a odvolává velitele jednotky SDH města,

c) jmenuje a odvolává preventistu PO města,
d) dohlíží na činnost jednotky SDH,
e) v rámci prověření akceschopnosti jednotky SDH může vyhlásit jednotce prověřovací cvičení.
2. Preventista PO města
a) organizuje preventivní a výchovnou činnost města v oblasti požární ochrany dle metodiky
MV ČR,
b) zpracovává a vede předepsanou dokumentaci PO v oblasti požární prevence a preventivně
výchovné činnosti v PO,
c) vyhodnocuje účinnost požárně preventivních opatření a předkládá radě města návrhy na
zajištění PO z hlediska prevence,
d) při své činnosti spolupracuje s velitelem jednotky SDH.
3. Velitel jednotky SDH
a) organizuje činnost jednotky SDH v operačním i organizačním řízení včetně pracovní
pohotovosti,
b) zpracovává a vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky SDH,
c) připravuje a předkládá zastupitelstvu města prostřednictvím rady města návrh na finanční
zajištění činnosti jednotky z rozpočtu města,
d) vede evidenci věcných prostředků PO v užívání jednotky SDH,
e) zodpovídá za odbornou přípravu členů jednotky SDH,
f)

zodpovídá za dodržení stanovené údržby požární techniky a jiných věcných prostředků PO v
užívání jednotky SDH a provádění pravidelných předepsaných kontrol a přezkušování,

g) zpracovává rozpis pohotovostní služby k nepřetržitému zajištění akceschopnosti jednotky
SDH,
h) je oprávněn požadovat informace nutné pro zpracování předepsané dokumentace jednotky
SDH.
Čl. 8
Zdroje vody pro hašení požáru
1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru na katastrálním území Horní Bříza:
a) potok Bělá ve spodní části obce, správce: Povodí Vltavy, čerpací stanoviště u mostu v ulici
K Cihelně (směr Žilov)
b) retenční nádrž, ulice Tovární, vlastník: LB IMMO, s.r.o,
c) hydrantová síť – nadzemní hydranty, správce: Vodárna Plzeň a.s.


ulice Tovární, u nádraží,



ulice Tovární, za prodejnou potravin u č.p. 45 (mistráky),



ulice Tovární křižovatka s ulicí Lesní u č.p. 722 („dřevodomky“).

2. Další zdroje požární vody v obci jsou:

a)

hydrantová síť – podzemní hydranty na území města, správce: Vodárna Plzeň a.s.

b) čistírna odpadních vod, správce: VODÁRNA PLZEŇ a.s.,
c) rybník, ulice Na Kaolince (u plavírny kaolinu) vlastník: LB MINERALS, s.r.o.
3. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požáru je povinen
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Pokud vlastník nevykonává svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám, převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce,
nájemce, uživatele).
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen umožnit použití požární techniky a
čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro
požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
5. Vlastníci a uživatelé zdrojů požární vody jsou povinni nahlásit Hasičskému záchrannému sboru
5)
Plzeňského kraje a jednotce SDH prostřednictvím městského úřadu každou změnu u zdrojů
požární vody, která má vliv na použitelnost zdrojů v požární ochraně.
Čl. 9
Ohlašovny požáru a další místa odkud lze hlásit požár
1. Město zřizuje ohlašovny požáru:
a) v pracovní době:
Městský úřad Horní Bříza, Tř. 1. Máje 300, telefon 377 955 541, 377 955 537,377 955 397,
377 955 198, 377 955 197, 377 955 233,
b) odpoledne:
Hasičská zbrojnice Horní Bříza, telefon 377 785 772,
c) noc:
Bc. Zdeněk Procházka, K. Zastávce 150, telefon 724 147 650.
2. Ohlašovny požáru se řídí „Řádem ohlašovny požáru města Horní Bříza“ uvedeným v Příloze
č. 1.
3. Další místa, odkud lze hlásit požár jsou na území města:
a) veřejné telefonní automaty,
b) Městská policie Horní Bříza,
c) Česká pošta Horní Bříza,
d) Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,
e) Vrátnice areálu bývalých Západočeských keramických závodů (dnes FEST HF s.r.o.)
f)

Střední škola Horní Bříza – vrátnice domova mládeže.

4. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ a další místa (mimo veřejných
telefonních automatů) jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního
čísla 150.
5.
5)

Způsob vyhlášení poplachu

Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011, kterým se stanoví podmínky zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Příloha č. 1
Město Horní Bříza
vydává v souladu s §1 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č.172/2001Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU MĚSTA HORNÍ BŘÍZA
Čl. 1
Účel
Tento řád ohlašovny požáru stanoví povinnosti obsluhy ohlašovny požáru pro rychlé a správné
převzetí hlášení o požáru, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události (dále jen událost) a postup
při vyhlášení poplachu Jednotce SDH města Horní Bříza.
Čl. 2
Přijímání hlášení události
Při ohlášení události musí být obsluhou ohlašovny požáru zaznamenáno:
-

objekt postižený událostí,

-

přesná adresa nebo lokalizace,

-

charakter hlášené události (požár, živelná pohroma, výbuch apod.),

-

kdo žádá o pomoc nebo podává hlášení,

-

datum a čas přijetí hlášení,

-

datum a čas vyhlášení poplachu jednotce SDH města Horní Bříza.
Čl. 3
Vyhlášení požárního poplachu

Obsluha ohlašovny požáru je povinna:
-

neprodleně vyhlásit poplach jednotce SDH města Horní Bříza nebo zabezpečit jeho
neprodlené vyhlášení,

-

předat hlášení události veliteli výjezdového družstva hlášení události s údaji podle čl. 2,

-

informovat krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v
Plzni o výjezdu jednotky SDH města Horní Bříza a to zejména na žádost velitele
výjezdového družstva jednotky.

Požární poplach se místní jednotce vyhlašuje:
-

výstražnou sirénou umístěnou na budově městského úřadu, Tř. 1. Máje 300 signálem
„Požární poplach“ o délce jedné minuty (25 s zapnuto - 10 s vypnuto - 25 s zapnuto) nebo

-

městským rozhlasem nebo

-

svoláváním členů jednotky prostřednictvím mobilní nebo pevné telefonní sítě.

Čl. 4
Seznam důležitých telefonních čísel
Tísňová volání:
Jednotné evropské č. tísňového volání - 112
Hasičský záchranný sbor – 150
Policie České republiky – 158
Zdravotnická záchranná služba – 155
Další důležitá telefonní spojení:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje:
Krajské operační a informační středisko
tel:950 330 110
fax: 950 330 101
e-mail: kopis@hzspk.cz

Stanice Plzeň-Košutka
tel: 950 331 111
fax: 950 331 101
e-mail: kosutka.dispecink@hzspk.cz

Jednotka SDH města Horní Bříza
Hasičská zbrojnice Horní Bříza
tel: 377 857 772
e-mail: sdh.hb@seznam.cz

Velitel jednotky SDH města
tel: 602 191 088
e-mail: sdh.hb@seznam.cz

Městská policie Horní Bříza
tel: 377 955 369 – služebna
tel: 602 486 678 – mobil
fax: 377 955 320
e- mail: policiehornibriza@email.cz
Město Horní Bříza
Starosta města
Ing. Vojtěch Šedivec
tel: 602 486 642
fax: 377 955 320
e-mail: vsedivec.mu@hornibriza.cz
Místostarosta města
Bc. Zdeněk Procházka
tel: 724 147 650
fax: 377 955 320
e-mail: zprochazka.mu@hornibriza.cz
Pohotovostní služby:
Plyn
Poruchová a havarijní služba – 1239
Elektřina
Poruchová linka – 840 850 860
Fax: 371 102 008
email: cez@cez.cz
Voda
Poruchová a havarijní služba:
Veřejné vodovodní sítě - 377 413 444
Veřejné kanalizační sítě – 377 413 666
Lékařská služba první pomoci Plzeň – sever
Plzeň, Lidická 27 – 377 330 131

Příloha č. 2

Výpis z Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Předurčení jednotky SDH Horní Bříza pro zásah mimo katastr města
1. stupeň
Trnová
Tatiná
Loza
Žilov

2. stupeň
Krašovice
Ledce
Stýskaly
Bučí
Kaznějov
Lomnička
Dolní Bělá
Mrtník
Nekmíř
Příšov
Rybnice
Dražeň
Horní Bělá
Kokořov
Plasy
Tlucná
Dobříč
Kunějovice
Líté
Nebřeziny
Obora
Spankov
Vrážné
Záluží
Babina
Hodoviz
Horní Hradiště
Hromnice
Hvozd
Jarov
Lhotka
Třemošná
Všeruby
Žebnice

3. stupeň
Česká Bříza
Nevřeň
Zruč
Koryta
Pláně
Senec
Chotiná
Hubenov
Hunčice
Klenovice
Mostice
Vladměřice
Zahrádka
Žichlice

Příloha č. 3
Výpis z Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Seznam sil a prostředků podle požárního poplachového plánu kraje pro 1. stupeň poplachu

poř.

JPO

kategorie

dojezd

síly a prostředky

1

JSDH Horní Bříza

JPO II/1

10 minut

CAS 20, 1+3

HZS PK, stanice Plzeň-Košutka

JPO I

15 minut

JSDH Ledce

JPO V

15 minut

2
3
4

Vysvětlivky:
JSDH
HZS PK
CAS

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Cisternová automobilová stříkačka

CAS 24, 1+5
CAS 32, 1+3
CAS 32, 1+2

