Obec Vavřinec
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na
základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Vavřinec upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci Vavřinec, na území obce Vavřinec za účelem ochrany zdraví občanů,
jejich životů a majetku před požáry.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností
na úseku požární ochrany na území obce Vavřinec starosta obce.
(2) Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec Vavřinec pověřuje kontrolou
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně velitele jednotky
JSDHO Vavřinec. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí
dokumentace obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) pálení větví a klestu v lese a - požární bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena provozovatelem a nahlášením předem na OÚ a HZS.
b) pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více jak 200 osob; požární bezpečnost
při provozování této činnosti je zabezpečí organizátor akce zřízením požární hlídky.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a
skladování
b) období provádění činností při hospodaření v lese
c) období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům
d) topné období
e) období vánočních svátků a Silvestra
f) období mimořádných klimatických podmínek (období déle trvajícího sucha) na
základě vyhlášení HZS Středočeského kraje.
(4) Požární bezpečnost v této době a při provozování těchto činností zabezpečují
jejich provozovatelé právnické nebo podnikající fyzické osoby a fyzické osoby občané.
(5) Fyzické osoby jsou zejména povinny:
a) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolávání požárů a pro záchranné práce.
b) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.
(6) Právnické osoby jsou zejména povinny:
vytvářet podmínky pro hašení požáru a záchranné práce, udržovat volné příjezdové
komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území
obce Vavřinec včetně jejich částí Chmeliště a Žíšov je zabezpečeno hlášením
požáru na HSZ nebo na členy SDH, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární
ochrany, uvedenými v článku č. 5 této vyhlášky.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Vavřinec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Vavřinec.
(dále jen JSDH obce Vavřinec), která je zařazena v kategorii JPO V, evidenční
číslo 215145 s počtem s počtem 9 členů. Seznam členů JSDH obce Vavřinec a
jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou
uvedeny v přílohách č. 1 a 2. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice ve Chmelišti nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich
trvalé použitelnosti.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah
a) přirozené:

Vavřinecký rybník,
Hořejší rybník ve Chmelišti,
Panský rybník v Źíšově

b) umělé:

požární nádrž Chmeliště
síť hydrantů ve Chmelišti

(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární
techniku, trvalou použitelnost zdroje vody..
(3) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně
tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá
práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
(4) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným
odběrným místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární
ochrany při likvidaci požáru.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označen
(1) Obec má zřízenu ohlašovnu požárů, v budově obecního úřadu ve Vavřinci čp. 89 číslo telefonu 327 542 484, 725 021 503, 607 137 473.

(2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý telefon
nebo telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
(3) Požár v obci lze hlásit na tísňovou telefonní linku 150 nebo 112 (jednotné evropské
číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému hasiče, policii, záchrannou službu).
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „Požární poplach“ vyhlášeným místním rozhlasem.

Čl. 9
Účinnost
(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární
ochrany v obci stanovené dalšími právními předpisy.
(2) Tímto požárním řádem se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 – Požární
řád obce Vavřinec schválená zastupitelstvem obce dne 7.12.2007.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení

otisk úředního razítka

místostarostka obce:

starostka obce:

Hana Švarcová v. r.

Jana Semerádová v. r.

Vyvěšeno dne: 17.04.2014

Sejmuto dne: 03.05.2014

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2014

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Vavřinec

JPO V

9

Minimální počet
členů
v pohotovosti
4

Složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vavřinec

velitel :

Lahoda Jan

zástupce velitele (velitel družstva):

Verner Tomáš

zástupce velitele (velitel družstva):

Danko Jiří

strojník :

Bekov Lukáš

strojník:

Semerád Michal

hasič:

Bros Miroslav

hasič:

Bekov Daniel

hasič:

Hnilica Jaroslav

hasič:

Ribár Pavel

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2014

Požární technika a věcné prostředky PO
Požární stříkačka PS 12
Osobní automobil kombi – zn. Citroen Berlingo , rok výr. 2004,
SPZ: 9S26433, TP č.: UD 060473
Motorová pila

Počet
1
1
1

