Obecně závazná vyhláška é,312015
kterou se vydává
požární řád obce

Zastupitelstvo obce Zaječov se na svém zasedání konaném dne.,,., usneslo vYdat na
základě § 29 odst, 1 p'lsm, o) bod 1zákona č, 133/1985 Sb., o poŽární ochraně, ve znění

pozdějšíČhpředpisůldálelen-"zákonopožárníochraně'),avsouladus§lOpísm,d)a§84
bo.t. 2 písm. hi zákona E, l.2apooo Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějŠÍch
předpisů, tuto obecn ě záv aznou vyhlášku (dále jen,,vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečenípoŽární ochrany v obci.

čt. z
pověřených
zabezpečováním požární ochrany v obci
Vymezení činnosti osob

(1)

ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami

a jinými

mimořádnými událostmi na územíobce Zaječov (dále jen ,,obec') je zajiŠtěnajednotkou

sboru dobrovolných hasičůobce (dále jen ,,JSDH obce") podle čl. 5 této vyhláŠkY
a dále jednotkami požárníochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky."

(2) K

zabezpečeníúkolůna úseku požárníochrany by|y

na

základé usnesení

zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požárníochrany v obci minimálně 1 x
za 6 měsíců;vždy po závažnémimořádné události majícíváah k poŽárni
ochraně v obci,
starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

a)

,

Ěl

čt. s
podmínky wžámíbezpečnosti při činnostech a v objelďech se zvýšeným nebezpeČÍmvzniku
ru se zbtelem na místnísituaci

(1} Za

činnosti, při kterých hrozí zvýšenénebezpečívzniku požáru, se podle místních
. podmínek považuje:

a} konání veřejnosti přístupných kultumích a sportovních

gkc_í na veřejných
prostransryích, pfi nichž aoónazi k manipulaci s otevřeným ohněm a na něŽ se

nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním
předpisu kraje' či obce2 vydanému k zabezpečenípožárníochrany při akcích,
ktených se zúčastňujevětšípočet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím
započetímna Obecním úřadu v Zaječově a na operačnístředisko HasiČského
záchranného sboru kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba
podnikající, je její povinností zřídit preventivní požárníhlídku.

b) období nepříznivých klimatických podmínek - období mimořádného sucha. Pro toto
období se stanoví následující preventivní opatření: zákaz kouření, rozdélávání a
používáníotevřeného ohně v prostorách a na místech, kde mŮže dojít k jeho
iozšíření,zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa a na polní cesty mimo vozidel,
která zde provádějí pracovní činnost. Zajištěnímaximá]ní hospodárnosti při
používánívodních zdrojů

c)

Vznik mimořádných událostí
Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se povaŽují
hromadné dopravní nehody, bezprostřední nebezpečíúniku hořlavých látek nebo
toxických plynů. Pro případ vzniku mimořádné události podle tohoto odstavce se
stanoví následující opatření:
1. součinnost Hasičskéhozáchranného sboru kraje, Policie ČR, Zdravotní a
hygienické služby, JSDH obce, případně dalšíchorgánŮ státní správy,
podnikajícíchfyzických a právnických osob zabezpečuje operaČnístředisko
HZS Středočeského kraje,
uvedené složky zabezpečqíochranu osob a majetku před následky havárie
podle pokynů operačníhostřediska HZS Středočeského kraje
3. každý je povinen strpět omezení a provést nezbytně nutná opatření v
souvislosti s ochranou osob a majetku před následky mimořádné události.

2.

d)

'
(2)

topné období - v době od 1,10 kalendářního roku-30.4. následujícího roku. Před
zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojŮ s odtahem spalin
do komínůpovinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových těles
odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad. Při provozu
tepelných zdrojů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být dodrŽovány
návody výrobců příslušnýchtechnologických zařízení, včetně respektování
stanovených bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálŮ. Při
skladování pevných paliv musí být palivo pravidelně kontrolováno, aby nedoŠlo k
samovznícení, Odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí biýt ukládán do
nehořlavých uzavíratelných nádob.

Za objekt se zvýšeným nebezpeěím vzniku požáru se dle místníchpodmínek povaŽuje:

a) Kulturnídům
Požárníbezpečnost v tomto objektu je zabezpečena pořadateli akcízde pořádaných.

1

,e

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požárníochraně
5 29 odst. 1 písm. ó) bod 2

ákona o požárníochraně

čt, +
Způsob nepřetňitého zabezpečení požámíochrany v obci

(1)

přijetí ohlášenípožáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události na Území obce je
zaĎezpečeno systémem ohlašoven požárůuvedených v čl. 7,

(2)

ochrana životů,zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na Území obce je zabezpečena jednotkami poŽární ochranY
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

čt s

Kategoie jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její poČetnísťaya vYbavení

(1) obec

zřídila JSDH obce, jejížkategorie, poČetnístav

a

vybavení jsou uvedeny

v příloze ě. 2 vyhlášky.

t2)

členovéJSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostavíve stanoveném Čase
do požární zbrojnice u obecního úřadu, anebo na jiné místo, stanovené velitelem

jednotky.

d,a

přehted o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trualé pouŽÍtelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárúje povinen §[o udŽovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použitípožámí techniky a Čerpánívody Pro
hašenípožárů3.

obec stanovuje následující zdroje vody pro hašenípožárů,které musísvou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinnýpožárnízásah, Přehled zdrojŮ vody je uveden
v příloze č. 3 vyhlášky, Zdroje vody pro hašení

Př]rozené zdroje:
rybník Heřman v majetku Colloredo-Mannsfeld spol. s r. o,
rybník na Nové Vsiza pilou
Jaloqý potok
Mourový potok
přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro haŠenípaŽárŮ,
Jakož i čerpácístaňóviště pro požárnítechniku a vhodné směry příjezdŮ ke zdrojŮm
vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení
předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5.

'

(2)

3

obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznaČenímzdrojŮ vodY
pro hašenípožárů, čerpacích stanovišťpro požární techniku a vhodného směru
příjezdové komunikace, ktený v jednom vyhotovení předá jednotce.§DH ZajeČov,
uvéoene v d. 5 a jednotce HZS Středočeského kraje územníodbor Hořovice

§ 7 odst. 1 zákona Ó požárníochraně

(3) Vlastníci nebo uživate]ézdrojů vody, které stanovila obec (čl, 6 odst, 2), jsou povinni
oznámit obci:
nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
a)

b)

které mohou dočasně omezit jeho využítelnostpro čerpánívody k hašení
požárů,a dále předpokládanou dobu těchto prací,
neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila
jeho využitík čerpánívody pro hašenípožárů.

ót. t
Seznam ohlašoven požárů a dalších mí§, odkud lze hlásit požár, a způsob kjich označení

(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů,kde lze hlásit
a)
b)

(2)

Ohlašovna požfua - Obecní iňadzaJďovo je ťvale oaačena tabulkou,,Oblašovna
požárů"
Místa iiro ohlášení požáru, která jsou trvale označena tabulkou,Zde hlaste požáť
jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky

Hlášení požáru je možno dále zajistit přímo na tel. čísle

"150-

a)
b)

požár:

z:

Veřejné telefonní budky Koutě před obchodem,
Mobilnítelefon

ů.a

Způsob vyhlášenípožámího poplachu v abci

Vyhlášenípožámího poplachu v obci se provádí:
je vyhlašován přerušovaným tónem
a)
signálem
'POŽÁRNÍ POPLACH", ktený
sirény po dobu,i_e.dné minuty (25 sec. tón - 10 sec, pauza - 25 sec, tón) nebo
b)
signálem ,,POZARNI POPLACH", ktený je vyhlašován pomocí místní
rozhlasové sítě, přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec, tón). Tento systém je zabezpečen externím
zdrojem napájení pro případ výpadku elektňckého proudu nebo
c)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požárnípoplach v obci pomocí požárního automobilu

d.s

§eznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany podle vtýpisu zpožámího poplachového
plánu kaje Vysočina je uveden v příloze ě. 1 vyhlášky.

,

čl. 10
zrušoyacíustanoyení

Toulo vyhláškou še rušíobecně závazná vyhláška é. U2Oa9 ze dne 11J22009.

čt. tt
Učinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.

:í/Á
vladimír Havlík
místostarosta

lrena Nezbedová
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního tiřadu dne: 9.12.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 25.12.2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícímdálkový přístup,

příloha č, { k obecně ávaznévyhlášce č. 3/20í5, kterou se vydává poŽární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany z požárního poplachového Plánu
§tředoěeského kraje

příloha ě. 2 k obecně závaznévyhlášce é,3t2O15, kterou se vydává poŽární řád
Požární technika a věcné prostředky požárníochrany

příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce é.3t2O15, kterou se vydává poŽární řád

A) Přehled zdrojů vody
B) plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašenípožáru, ČerpacíchstanoviŠť
a směru příjezdu k nim

příloha č. 4 k obecně ávazné vyhIášce é.312015, kterou se vydává poŽární řád
Seznam ohlašoven požárůa dalších míst, odkud lze hlásit

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.12.2015
Sejmuto z úřednídesky dne: 25.12.2015

,:

Příloha č. í k obecně ávazné vyh!ášce č. 3/20í5, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředk}t iednotek požární ochranv

z požárního poplachového plánu kraie vvsočina
(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany pro první stupeň poplachu obdŽÍ
ohlašovny požárůobce a právnické osoby a podnikajícíťyzickéosoby, které zřizují
jednotku požámí ochrany.

V případě vzn]ku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
územíobce určeny podle l, stupně požárníhopoplachu následující jednotky požární
ochrany:

Jednotky poární ochrany v !. stupni požárního poplachu
První jednotka Druhá jednotka Třetí jednotka ČwrÉjednotka
požárníochrany požární ochrany požárníochrany požární ochrany
Název
iednotek

požilní

ochrany

Kategorie
jednotek
požární
ochrany
Evidenční
čislo jednotek
požárni
ochrany

Hzs

sDH
Zaječov

středočeského
kraie
Stanice
Hořovice

sDH
Komárov

l

Příloha ě. 2 k obecně závazné vyhtášce č. 3/2015, kterou se vydává požární řád
požární technika a věcné prostředkv požární ochranv
Název jednotek
požárníochrany

SDH Zaječov

Kategorie iednotek
požární ochrany

Požární technika a věcné prostředky
požárni ochrany

V,

Požární automobilAvia DA 30
přenosná motorová stříkačka ps 12

Počet

1
1

Kalové čerpadlo Heron

1

Plovoucí čerpadlo Honda

1

Příloha č. 3 k obecně ávazné vyhlášce é.312015, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdroiů vodv
Typ zdroje

vody

přirozené

Název
Rybník
Heřman

Kapacita

podél hráze od
silnice
U přítoku

21000 m3

Horní Nádžka Cca 2150 m3

il

iffi
i1
]l

Gerpaci
stanoviště

Dle stávajícího U jezuze strany od
čističky

přítoku

umělé

il

Využitelnost

celoroční
celoroční

__j

přííoha č. 4 k obecně ávazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává poŽární řád

seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst. odkud lze hlásit

Ohlašovna požáru
Jméno

Gíslo popisné

Telefon

Obecní úřad Zaječov - ve všednídny od 8:00
do 15:00

265

311572179

Jméno

Cís|o popisné

Telefon

lvana skácelová

Kvaň 24

732928745

lrena Nezbedová

Zaječov

7251,1uo5

Jaroslav podzimek

Varta

606153449

lttísta pro hlášenípožárů

