DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika
Od vydání vyhlášky statutárního města Plzeň č. 8/2006 ve znění pozdější úpravy č. 9/2007 „Požární
řád města Plzně a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob“ došlo k několika úpravám legislativy, na které kontinuálně citovaná vyhláška
navazuje. V průběhu roku 2011 bylo pro oblast požární ochrany vydáno nově šest Nařízení Plzeňského
kraje.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Statutární město Plzeň v uplynulém období vydalo vyhlášku č. 8/2006, později upravenou vyhláškou č.
9/2007. K uvedené vyhlášce byly v uplynulém období pravidelně aktualizovány přílohy, obsah samotné
vyhlášky byl naposledy novelizován v roce 2007. V roce 2011 bylo vydáno celkem šest Nařízení
Plzeňského kraje, vztahujících se k uvedené oblasti. Vzhledem k tomu, že přijatá vyhláška již
neodpovídá platné legislativě a přípravou její novely by se stávající vyhláška stala nepřehlednou, bylo
přistoupeno ke zpracování návrhu vyhlášky nové. Návrh nové vyhlášky byl zaslán v souladu se
zásadami pro vydávání právních předpisů města k vyjádření městským orgánům a organizacím města
a Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje. K uvedenému návrhu byla zaslána jedna formální
připomínka a.s. Vodárna Plzeň, která byla ze strany zpracovatele vyhlášky zapracována.
Do připomínkového řízení byly rovněž zapojeny městské obvody, se kterými byly aktualizovány
i podklady pro přílohy k vyhlášce. Návrh vyhlášky projednala právní komise RMP dne 5. listopadu
2013 a její dvě připomínky byly do návrhu zapracovány. Jednak byl vznesen požadavek na úpravu
odkazu článku 4 návrhu vyhlášky z hlediska upřesnění pojmu zvýšeného resp. vysokého požárního
nebezpečí. Dále byla na návrh právní komise z článku 7, odst. 4) vypuštěna věta o možnosti ohlášení
požárů v objektech požárních stanic.

3.

Předpokládaný cílový stav
Zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 a na ni navazující vyhlášky č. 9/2007 a její
nahrazení novou obecně závaznou vyhláškou „Požární řád města a stanovení podmínek k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“, která bude plně vyhovovat stávající
legislativě.

4.

Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení., bod II.

5.

Doporučená varianta řešení
Vzhledem k tomu, že je navrhována jediná varianta řešení, je tato variantou doporučenou.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Žádné.

7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Termín: do 31. 1. 2014

8.

Zodpovídá: dle ukládací části návrhu usnesení

Dříve při jatá usnesení orgánů města n eb o městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 610 ze dne 25. 05. 2006, usnesení ZMP č. 363 ze dne 22. 06. 2006, usnesení RMP
č. 1078 ze dne 13. 09. 2007 a usnesení ZMP č. 501 ze dne 11. 10. 2007, usnesení RMP č. 1236 ze dne
27. 11. 2013. Návrh vyhlášky projednán v právní komisi RMP dne 5. 11. 2013.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu
Žádné.

Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. 12. 2013
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