Městský úřad Rožďalovice
Náměstí 93, 289 34 ROŽĎALOVICE, tel.: 325 593 107 e-mail:
podatelna@rozdalovice.cz
___________________________________________________________________________

…
…

č. j.: 799/2021/STAR
Rožďalovice 23. 06. 2021
Městský úřad Rožďalovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě žádosti
…, nar. , ze dne 9. 6. 2021 o poskytnutí informace o:

1.

Žádost o kopie protokolů o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou

(hydranty H1 až H8 zapsané v OZV 1/2020 – Požární řád města Rožďalovice. Platné v
době podání žádosti. Popř. poslední známé (již propadlé).

2.

Žádost o kopii protokolů o kontrole zdrojů požární vody vedené u HZS Stč. kraje

pod čísl. 4616 až 4624. Platné v době podání žádosti. Popř. poslední známé (již
propadlé), nebo rozhodnutí o vyřazení zdroje požární vody.

Petr Kapal
starosta

2 Přílohy:
1. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárního vodovodu
2. Doklad o kontrole provozuschopnosti požární nádrže, přírodního zdroje požární vody

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍHO VODOVODU
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873 požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

ZHOTOVITEL KONTROLY

OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL)

spisová značka:

Město Rožďalovice
Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
IČ: 00239712, DIČ: CZ00239712
Kontakt: 325 593 107, obec.rozdalovice@mybox.cz

Prometheus
NYMBURK
spisová značka: C 144269 vedena u rejstříkového soudu v Praze

Prometheus Nymburk, s.r.o.
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
IČ: 28474481 DIČ: CZ28474481
Telefon: 604 847 775, vocasek@prometheus-nb.cz

Provedené úkony
Úkon

Počet/ks

1. Kontrola suchovodu
2. Vyhodnocení kontrolní zprávy u odběratele a sestavení revizní zprávy
3. Hodinová účtovací sazba 4. Měření hydrodynamického tlaku a průtoku 8
5. Kontrola požárního zásobníku
-

-

D19

-

-

8
-

8

D25
-

C52
-

B75

Celkem

-

Typ požárního vodovou
D19

D25

C52

Stálotvarý systém 20m

Stálotvarý systém 30m

Podzemní a nadzemní hydrant

Suchovod

Poznámky:

H č. 2 - litinový hrnek podzemního hydrantu z části pod živičným povrchem - zajistit neprodleně usazení hrnku nad živičný povrch
nejdéle do 10. 7. 2021
H č. 4 - litonový poklopem - vyzdvihnout litinový poklop nad terén, aby armatura podzemního hydrantu byla kryta litinovým
poklepem. Vzhledem k parkování v daním místě se doporučuje hrnek usadit do betonového lože. Termín do 15. 7. 2021

Zařízení pro zásobování požární vodou v době kontroly odpovídá požadavkům ČSN 73 0873 mimo H č. 2, 4

Hydrant
Poř.č.

Obec

Umístění

GPS

Zelený pás před č.p. 62

Stav
A - vyhovuje
B - nevyhovuje

Měření
Typ

Tlak
MPa

Průtok
Q.l.s.

Tlak

Vybavení

50.3266142N, 15.1776733E Podzemní DN80

0,32

6,12

A

A

1.

Hasina

2.

Stará Hasina Zelený pás - živice č.p. 26

50.3216044N, 15.1710831E Podzemní DN80

-

-

-

B

3.

Rožďalovice

Ul. Zahradní za školkou

50.3081650N, 15.1696039E Podzemní DN80

0,4

6.85

A

A

4.

Rožďalovice

Ul. Tyršova č.p. 276 u školy

50.3055986N, 15.1662747E Podzemní DN80

0,4

6.85

A

B

5.

Rožďalovice

Ul. Ruská panely za truhl. Antoš

50.3015497N, 15.1815264E Podzemní DN80

0,32

6,12

A

A

6.

Zámostí

Před restaurací Rychta v kostkách 50.3000164N, 15.1703939E Podzemní DN80

0,4

6.85

A

A

7.

Podlužany

Před č.p. 24 zelený pás

50.2875242N, 15.1658206E Podzemní DN80

0,32

6,12

A

A

8.

Ledečky

Před č.p. 3 u obecní studny

50.2851069N, 15.1733094E Podzemní DN80

0,30

6,00

A

A

Poznámky:
Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole požárního vodovodu byly v době kontroly splněny podmínky Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole
stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.
požárního vodovodu a potvrzuje převzetí zprávy o kontrole. Svým
podpisem dále potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hydrantů
ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Datum kontroly

Datum příští kontroly

Jméno a příjmení oprávněné osoby

15. 6. 2021

6 / 2022

Zdeněk Vocásek, OZO-Z-188/2003

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Protokol

1.

Hasina

Zelený pás před č.p. 62

50.3266142N, 15.1776733E

2.

Stará Hasina

Zelený pás - živice č.p. 26

50.3216044N, 15.1710831E

3.

Rožďalovice

Ul. Zahradní za školkou

50.3081650N, 15.1696039E

4.

Rožďalovice

Zelený pás u podélného stání

50.3055986N, 15.1662747E

5.

Zábrdovice

Ul. Ruská panely za truhl. Antoš

50.3015497N, 15.1815264E

6.

Zámostí

Před restaurací Rychta v kostkách

50.3000164N, 15.1703939E

7.

Podlužany

Před č.p. 24 zelený pás

50.2875242N, 15.1658206E

8.

Ledečky

Před č.p. 3 u obecní studny

50.2851069N, 15.1733094E

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI

POŽÁRNÍ

N Á D R Ž E, P Ř Í R O D N Í H O Z D R O J E P O Ž Á R N Í V O D Y
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873 požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

ZHOTOVITEL KONTROLY

OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL)

spisová značka:

Město Rožďalovice
Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
IČ: 00239712, DIČ: CZ00239712
Kontakt: 325 593 107, obec.rozdalovice@mybox.cz

Prometheus
NYMBURK
spisová značka: C 144269 vedena u rejstříkového soudu v Praze

Prometheus Nymburk, s.r.o.
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
IČO: 28474481, DIČ: CZ 28474481
Telefon: 604 847 775, vocasek@prometheus-nb.cz

Provedené úkony
Počet/ks

D19

D25

C52

B75

Celkem

1. Kontrola suchovodu

Úkon

-

-

-

-

-

-

2. Vyhodnocení kontrolní zprávy u odběratele a sestavení revizní zprávy

1

-

-

-

-

1

3. Hodinová účtovací sazba

1

-

-

-

-

1

4. Měření hydrodynamického tlaku a průtoku

-

-

-

-

-

-

5. Kontrola požární nádrže, přírodního zdroje požární vody

1

-

-

-

-

1

Typ požárního vodovou
D19

D25

C52

Stálotvarý systém 20m

Stálotvarý systém 30m

Podzemní a nadzemní hydrant

Nádrž, přírodní zdroj

Poznámky:

Potvrzujeme tímto provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení dle níže uvedené specifikace ve smyslu § 7 odst. 3 a § 46
odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyhlášky o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje požární vody v době kontroly odpovídají požadavkům ČSN 75 2411 mimo č. 1 nahrazeno viz. příloha

Protokol
Zásobník
Poř.č.

Technické úsaje

Umístění

Typ

přístup

komunikace

Kvalita vody

Výsledek

1.

Hasina - Babínek

Přírodní vodní zdroj - rybník

nevyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

2.

Hasina

Přírodní vodní zdroj - rybník

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

3.

Bučice

Přírodní vodní zdroj Rybník

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

4.

Rožďalovice

Přírodní vodní zdroj Dolní rybník

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

5.

Rožďalovice

Přírodní vodní zdroj Horní rybník

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

6.

Rožďalovice

Přírodní vodní zdroj Třeboňský rybník

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

7.

Rožďalovice

Přírodní zdroj tok řeka Mrlina

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

Zhotovitel potvrzuje, že v době kontroly byly splněny podmínky stanovené právními předpisy,
normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Datum kontroly

Datum příští kontroly

Jméno a příjmení oprávněné osoby

16 - 18. 6. 2021

6 / 2022

Zdeněk Vocásek, OZO-Z-188/2003

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole a
potvrzuje převzetí dokladu o kontrole. Svým podpisem dále
potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hydrantů ve smyslu vyhlášky
MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko
Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

1.

Hasina - Babínek

Vodní plocha - rybník

50.3258306N 15.1857194E

Dle uvedené GPS 50.3258306N 15.1857194E zcela nepřístupný prostor pro mobilní požární techniku.
Nedostatečná únosnost podloží na nápravu vzhledem k nezpevněné cestě.
Uvedený zdroj požární vody se doporučuje vyřadit a nahradit přístupnějším místem
Náhrada 50.3265422N, 15.1811708E pro mobilní požární techniku s větší vydatností viz. fotografie níže, kde
vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost vody bez
biologického oživení - výrazného vodního květu

2.

Hasina

Vodní plocha rybník Hasina

50.3287869N 15.1784808E

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost
vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu

3.

Stará Hasina

Vodní plocha rybník Kněžský

50.3287869N 15.1784808E

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.
Jakost vody s drobným biologickým oživením, avšak bez výrazného vodního květu, kde vzhledem k přístupu po
obvodu je možné ustavit sání mimo biologický květ. Kvalita vody ovlivněna nízkou průtočností vody a
klimatickým podmínkám

4.

Bučice

Vodní plocha Bučický rybník

50.3163906N 15.1897131E

Kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.
Jakost vody bez biologického oživení a bez výrazného vodního květu
Vydatnost pro potřeby zdroje požární vody nevyčerpatelná,
Komunikace zpevněná, kde však před hrází, je trámový záklop bez vyznačení nosnosti, kde vzhledem k tonáži
mobilní požární techniky 15 - 26t se doporučuje zastavit před dřevěným záklopem a užití pro plnění MPT
plovoucího či kalového čerpadla.

4.

Rožďalovice

Vodní plocha Dolní rybník

50.2996194N 15.1888006E

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost
vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu

5.

Rožďalovice

Vodní plocha Horní rybník

50.2977986N 15.1942208E

Vydatnost, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.
Při přístupu z hlavní komunikace je třeba násilně překonat zámek závory, která vymezuje přístup na hráz
vzhledem k vybavení MPT tak nebání příjezdu.
Jakost vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu

6.

Rožďalovice

Vodní plocha Třeboňský rybník

50.2984517N 15.1833956E

Vydatnost, přístup, zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody. Jakost
vody bez biologického oživení - výrazného vodního květu.

7.

Rožďalovice

Vodní plocha řeka Mrlina

50.3027000N 15.1728800E

Vydatnost je výrazně ovlivněna hladinou toku, kde v době kontroly vyhovuje Přístup,
zpevněná plocha a kvalita vody vyhovuje přírodnímu zdroji požární vody.
Biologického oživení - výrazným vodním květem lekníny, kde tak je nevhodné ustavení sání pro plnění mobilní
požární techniky. Na odvrácené straně mostu však vyhovuje.

Vzhledem k dostupnosti hydrantové sítě v ul. Ruská a kaskády rybníků Horní, Dolní a Třeboňský se doporučuje
v letních měsících využít jiných zdrojů požární vody v obci.

