
MĚSTO RALSKO

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává
Požární řád města Ralsko

a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se účastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Ralsko na svém zasedání dne 1. února 2012 usnesením
č. 01/12/12 vydalo na základě § 29 odst. 1 písmo o) bod 1 a 2 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o požární ochraně") a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

ČI.1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany ve Městě Ralsko (dále jen "město") a stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

ČI.2
Zajištění požární ochrany,

činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1/ Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Město v samostatné
působnosti a přenesené působnosti plní povinnosti vyplývající
pro něj ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o požární ochraně) a vyhlášky č. 246/2000 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o
požární prevenci). Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní
podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými
k výkonu této činnosti.

2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před pozary, následky živelných
pohrom a jiných mimořádných událostí je zajišťována na základě jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů Mimoň.

ČI.3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

1) Město nemá zřízenu jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Požární ochrana je
zajištěna na základě uzavřené "Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany"
mezi městem Ralsko a městem Mimoň jednotkou Sboru dobrovolných hasičů
Mimoň.

2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území města,
slouží systém míst pro ohlašování požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1
vyhlášky.



ČI.4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1/ Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru 1).

2/ Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního,
sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim
podobného charakteru, konané ve vnitřním shromažďovacím prostoru, v objektech
se zvýšeným nebezpečím požáru, na veřejném prostranství i jiném venkovním
shromažďovacím prostoru, rozlišeným podle typu a počtu shromážděných osob dle
zvláštního předpisu" (dále jen akce).

3/ Pořadatel akce, definované v bodě 2, kterým je právnická osoba a podnikající
fyzická osoba, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje
(rozlehlost místa konání, počet účastníků), zřizuje požárních hlídek více.

4/ Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví
zvláštní právní předpisy 3).

ČI.5
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1) Za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považují:

a) pálení čarodějnic. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je řešena
určením konkrétního místa, kde bude akce probíhat, zajištěním urovnání pále-
ného materiálu pomocí mechanizace, zajištěním dozoru nad požářištěm pořa-
datelem akce, následná likvidace spáleniště.

b] pořádání akcí a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, ob-
chodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru,
v souladu s nařízením Rady Libereckého kraje'", kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, konaných ve vnitřním shromažďovacím prostoru, na veřejném prostran-
ství i jiném venkovním shromažďovacím prostoru. Pořadatelé těchto akcí, kte-
rými jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní po-
žární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet
účastníků) zřizuje požárních hlídek více2).

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje období nepříznivých klimatických podmínek, především delší období
vysokých teplot a mimořádného sucha. V období vysokých teplot a mimořádného
sucha se stanovují tato základní preventivní opatření:

a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a mís-
tech, kde může dojít k jeho rozšíření
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b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního
právního předpisu tím nejsou dotčena'"

c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků
lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
stanovené zvláštním právním předpisem o požární ochraně" a dále motorových
vozidel používaných k přepravě píce při sklizni a při žních; tato vozidla musí být
při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo
jiným obdobným zařízením

d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení k jiným účelům; ustanovení zvlášt-

ního právního předpisu nejsou tímto dotčena"
f) při zakládání volných skladů sena a slámy (stohů) musí být dodrženy přede-

psané vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací podle přílohy
č. 1 vyhlášky o požární prevenci.

3) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru odpovídají právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které pro-
vozují svoji činnost v obci a fyzické osoby v rozsahu právních předpisů o požární
ochraně.

4) O počátku a konci účinnosti preventivních opatření platných po dobu zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů, jakož i území, kterých se tato opatření dotýkají, informu-
je obec občany oznámením zveřejněným na úřední desce.

ČI.6
Zdroje vody

1) Přehled o zdrojích pro hašení požárů zabezpečených městem je
uveden v příloze č. 2.

2) Další zdroje vody5) pro hašení požárů město nestanovuje.

3) Povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní
předpis".

ČI. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Požární poplach se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón), která je ovládána z operačního střediska
HZS Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.

2) Zkouška sirény ve městě se provádí pravidelně každou první středu v kalendářním
měsíci ve 12.00 hodin, dále podle v případě potřeby dle platných právních předpisů
na úseku p,žární ochrany.

3



3) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu
se požární poplach ve městě vyhlašuje telefonicky z operačního střediska HZS Libe-
reckého kraje.

4) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým
plánem Libereckého kraje.

ČI.8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního řádu poplachového plánu kraje

1) Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu kraje upravují zvláštní právní předpisy a nařízení
Libereckého kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Libereckého kraje.

2) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního po-
plachového plánu Libereckého kraje7

) je uveden v příloze č. 3.

ČI.9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1) Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy č. 1 (Ohlašovna po-
žáru a místa pro ohlašování požáru), č. 2 (Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky jejich trvalé použitelnosti), č. 3 (Seznam sil a prostředků jednotek požár-
ní ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Libereckého kraje).

2) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují všechny předchozí právní předpisy
města, kterými byla upravena problematika požárního řádu města a stanoveny pod-
mínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.

ČI. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Šárka K Ivová
místostarost a /

ér'na7ř=ce dne.

Ing. Miroslav Králík

O/~
3.2.2012

Sejmuto na úřední desce dne: 20.2.2012
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1) Napi. §27 odst. 2 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Ministerstva vnitra Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2) §2 Nařízení Libereckého kraje Č. 6/2002ve znění nařízení Libereckého kraje Č. 6/2003, kterym se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterych se zúčastňuje větší počet osob.
3) Napi. §13 odst. 2 zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška
ministerstva vnitra Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení vlády 172/2001 sb., § 15, odst. 1, písmo 6, podmínky požární
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní
situaci, nařízení Rady Libereckého kraje č. 6/2002, kterym se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterych se zúčastňuje větší počet osob, ve znění nařízení č. 6/2003
4) Nařízení Rady Libereckého kraje č. 6/2002, kterym se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, ktelých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění nařízení Č. 6/2003
5) §29 odst. 1písmo k) zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
6) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
7) §15 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky Města Ralsko č. 1/2012

Ohlašovna požáru a místa pro ohlašování požáru
Ostatní důležitá telefonní čísla

1) Ohlašovna požáru

Městská policie Ralsko, Kuřívody 701, tel.: 487 898 132, mobil 775 646 285

2) Místa pro ohlašování požáru

a) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa

tel.: 150,950475 111

b) Policie České republiky, obvodní oddělení Mimoň, tel.: 158

c) Místa pro ohlašování požáru v katastru města:

Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, tel.: 487 898 121 - 142 (v pracovní době)
Městská policie Ralsko, Kuřívody 701, tel.: 487 898 132, mobil 775646 285
Místní centrum Ralsko, Kuřívody 703, tel.: 487 898 133 (v pracovní době)
Hradčany -Informační centrum VLS, tel.: 487877716 (v pracovní době)
Boreček - SaP, tel. 487 883 888
Horní Krupá -lesní správa, tel.: 487 520 568

d) Veřejné telefonní automaty

Ralsko - Kuřívody, tel.: 487 863 496
Ralsko - Ploužnice, tel.: 487 862 802

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:
celé své jméno
telefonní číslo, odkud voláte
přesnou adresu místa požáru
co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.

3) Ostatní důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150
Integrovaný záchranný systém 112



Záchranná služba 155
Policie 158
ČEZ, a.s., ohlašovna poruch 840850860, 840840840
RWE a.s., pohotovost PLYN 1239
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice (SčVK a.s.), dispečink 482416707
Telefonika 02, a.s. 800 18408



Příloha Č. 2
Obecně závazné vyhlášky Města Ralsko Č. 1/2012

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a
podmínky jejich trvalé použitelnosti

Část obce druh zdroje bližší vymezení vlastník, správce přístupnost

Přístup pro techniku

Kuřívody hydrant p u č.p. 703 SčVaK těžká

centum plnění AC proti faře

Kuřívody PN 50 m3 u č.p. 617 Město Ralsko těžká

prům. zóna u Intedooru

Kuřívody hydrant p u č.p. 616 SčVaK těžká

prům. zóna plnění AC u Proinjectu

Kuřívody 3x hydrant p u č.p. 501, 506, 511 SčVaK těžká

Sídliště bytové domy

Kuřívody hydrant p u č.p. 526 SčVaK MPT

Finské domky východní štít RD

Kuřívody
I

hydrant p v ?U C.p .. SčVaK těžká

RD západ plnění AC Kriško křižovatka

Kuřívody hydrant p u č.p. 796 SčVaK těžká

RD pomník Zítka zadní brána



Ploužnice hydrant p

BJkřižovatka plnění AC

Ploužnice

RD

Ploužnice

Dvojdomky

Ploužnice

Sídliště

Ploužnice

Sídliště

Hvězdov II

RD

Hvězdov II

RD Blízalka

Hvězdov I

RD

Hvězdov I

hydrant p

hydrant p

hydrant p

plnění AC

hydrant p

u č.p. 276

bytový dům

u č.p. 307

VlS Šerý

u č.p. 279

Skála, proti statku

proti škole

u domu na p.č. 40

3x hydrant n u č.p. 943, 960,963

Komárek, Samek, Divíš

hydrant n u č.p. 953

Matoušek u TS

2x hydrant n proti č.p. 938, 913

Suda, leiner

hydrant p

Finské domky plnění AC

u č.p. 910

Cahajla

SčVaK těžká

SčVaK těžká

SčVaK těžká

SčVak těžká

SčVaK těžká

SčVaK težká

SčVaK těžká

SčVaK těžká

SčVaK těžká



Hradčany

Letiště

Hradčany

RDobec

Boreček

RDobec

Boreček

SAPS.r.o.

Náhlov

RD obec

Náhlov

BJobec

hydrant p

plnění AC

vod.nádrž

plnění AC

vod. tok

plnění AC

PN 10m3

hydrant p

plnění AC

hydrant p

Horní Krupá hydrant p

Horní Krupá hydrant p

u ČKV SčVaK těžká

těžká

těžká

těžká

těžká

těžká

těžká

těžká

Hradčanský Rybník VLS

Ploučnice

odběrné místo SAP

POH Chomutov

areál SAPč.p. 30 SAP Mimoň s.r.o.

u č.p. 110

křižovatka

ÁZETS.r.o. Praha

u č.p. 128

bus zastávka

ÁZET s.r.o. Praha

u č.p. 151

Zvolánek

VLS Mimoň

u č.p. 153 VLSMimoň



Příloha č. 3
Obecně závazné vyhlášky Města Ralsko č. 1/2012

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany podle výpisu z

Požárního poplachového plánu Libereckého kraje

A Ralsko - Boreček

B Ralsko - Horní Krupá

C Ralsko - Jabloneček

D Ralsko - Hradčany

E Ralsko - Kuřívody

F Ralsko - Náhlov,,

G Ralsko - Ploužnice, Hvězdov

H Ralsko -.Svébořice



a.....- P_O_ŽA_'R_N_í_p_O_P_L_A_C_H_O_VY_'_P_L_Á_N IA
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí BOREČEK

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
pp JPO

JSDHO Mimoň 11/1
HZS Libereckého kraje 1

I stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Doksy 111/2
HZS Libereckého kraje 1stanice Česká Lípa

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Brniště 111/1
II

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Česká Lípa - Dobranov 111/1

JSDHO Česká lípa 111/1

JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Cvikov 11/1

III JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

JSDHO Osečná 111/1

Z
Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



"- P_O_ŽA_' R_N_í_p_O_P_L_A_C_H_O_VY_' _P_L_Á_N__ ----II~
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí HORNí KRUPÁ

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
pp JPO

HZS Středočeského kraje 1stanice Bělá pod Bezdězem

JSDHO Mimoň 11/1
I

JSDHO Bělá pod Bezdězem 111/1

JSDHO Doksy 111/2
HZS Středočeského kraje 1stanice Mnichovo Hradiště

JSDHO Doksy 111/2
HZS Libereckého kraje 1

II stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Brniště 111/1
HZS Libereckého kraje 1stanice Česká Lípa

JSDHO Česká Lípa 111/1

III JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Osečná 111/1

Z Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



L..-- po_z_"Á_R_N_í _P_O_P_LA_C_H_O_VY_'_P_L_Á_N __ ----I1C
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí JA8LONEČEK

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
pp JPO

HZS Středočeského kraje 1stanice Bělá pod Bezdězem

JSDHO Mimoň 11/1,
JSDHO Bělá pod Bezdězem 111/1

JSDHO Doksy 111/2
HZS Středočeského kraje 1stanice Mnichovo Hradiště

JSDHO Doksy 111/2
HZS Libereckého kraje 1

II stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Brniště 111/1
HZS Libereckého kraje stanice 1Česká Lípa

JSDHO Česká Lípa 111/1

"' JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Osečná 111/1

Z Jednotky PO povolané do lII.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



'--- po_z_" A_'R_N_í _P_O_P_LA_C_H_O_VY_'_PL_Á_N __ -.l1])
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí HRADČANY NAD PLOUČNICí

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň
Jednotka požární ochrany

Kategorie
pp JPO

JSDHO Mimoň 11/1

JSDHO Doksy 111/2
I HZS Libereckého kraje

stanice Jablonné v Podještědí 1

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Brniště 111/1
II HZS Libereckého kraje

stanice Česká Lípa 1

JSDHO Dubá 11/1

JSDHO Česká Lípa - Dobranov 111/1

JSDHO Česká Lípa 111/1

JSDHO Nový Bor 11/2

III JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

JSDHO Holany 111/1

JSDHO Osečná 111/1

Z
Jednotky PO povolané do lII.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



~ P_O_ŽA_'R_N_í_p_O_P_L_A_C_HO_VY__ '_P_LA_'N ~I~
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí RALSKO, KUŘíVODY

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany
Kategorie

pp JPO

HZS Středočeského kraje 1stanice Bělá pod Bezdězem

JSDHO Mimoň 11/1
I

JSDHO Bělá pod Bezdězem 111/1
HZS Libereckého kraje 1stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1
II

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Brniště 111/1
HZS Libereckého kraje Istanice Česká Lípa

JSDHO Česká Lípa 111/1

JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

III JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Osečná 111/1

JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

Z Jednotky PO povolané do lII.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



~ P_O_ŽA_'R_N_í_P_O_P_L_A_C_H_O_VY_'_P_L_Á_N ~IP
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí NÁHLOV

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany
Kategorie

pp JPO

JSDHO Osečná 111/1

JSDHO Český Dub 111/1
I

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1
HZS Libereckého kraje 1
stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Mimoň 11/1

JSDHO Světlá pod Ještědem - Rozstání 111/1

JSDHO Křížany 111/1
II

JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

JSDHO Brniště 111/1
HZS Libereckého kraje 1stanice Česká Lípa

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Všelibice 111/1

III JSDHO Rynoltice 111/1

JSDHO Bělá pod Bezdězem 111/1

JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

Z Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.

. .



'--- po_z_" A_'R_N_í _P_O_P_LA_C_H_O_VY_'_PL_Á_N __ ----II67
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí PLOUŽNICE, HVĚZDOV

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

V případě požáru, popř jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
pp JPO

JSDHO Mimoň 11/1
HZS Libereckého kraje 1

I stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Brniště 111/1

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Česká Lípa 111/1
II

JSDHO Česká Lípa - Dobranov 111/1

JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1
HZS Libereckého kraje 1stanice Česká Lípa

JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

III JSDHO Sloup v Čechách 111/1

JSDHO Cvikov 11/1

JSDHO Osečná 111/1

Z
Jednotky PO povolané do /II.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.



1.......- p_O_Ž_Á_R_N_í_p_O_P_L_A_C_H_O_V_ý_P_LA_' N ---JI H
NÁZEV OBCE RALSKO

KATASTRÁLNí ÚZEMí SVÉBOŘICE

ZÁKL.síDELNí JEDNOTKA -
popř. místní část obce

v případě požáru, popf jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu
v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň Jednotka požární ochrany Kategorie
pp JPO

JSDHO Mimoň 11/1
HZS Libereckého kraje 1

I stanice Jablonné v Podještědí

JSDHO Zákupy 111/1

JSDHO Stráž pod Ralskem 111/1

JSDHO Brniště 111/1

JSDHO Doksy 111/2

JSDHO Česká Lípa 111/1
II

JSDHO Česká Lípa - Dobranov 111/1

JSDHO Jablonné v Podještědí 111/1

HZS Libereckého kraje 1stanice Česká Lípa

JSDHO Nový Bor 11/2

JSDHO Kunratice u Cvikova 111/1

III JSDHO Sloup v Čechách 111/1

JSDHO Cvikov 11/1

JSDHO Osečná 111/1

Z Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů,
nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.


