VYHLÁŠKA
č. 01/2017
Obec Hřiměždice na základě usnesení zastupitelstva č.j. 6/17 bod 7f) ze dne
28.prosince 2017 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává
obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Hřiměždice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
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 Hřiměždice starosta obce.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi ve správním území obce Hřiměždice je zajištěna
-

jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce Hřiměždice podle Čl. 5
této vyhlášky a dále
jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Příbram, se sídlem
Školní čp. 70, 261 95 Příbram VIII.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Hřiměždice
a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu starostu obce a velitele JSDH obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:


období dlouhodobého sucha: požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena
vyhlášením zákazu rozdělávání ohňů.
(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:





dřevovýroba – majitel je dlouholetý člen SDH
vrakoviště – majitel je člen SDH, v místě je zaměstnán člen JSDH obce
kulturní dům – akce plesy, zábavy (větší počet osob 80 – 100), na požádání
provozovatele akce zajišťuje velitel JSDH obce
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)
Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události ve
správním území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.
(2)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi ve správním území obce je zabezpečena jednotkami požární
ochrany uvedenými v Čl. 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)

Obec Hřiměždice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie,
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí požárního řádu obce. Aktuální seznam členů JSDH
obce včetně kontaktů je uveden v příloze č. 2.

(2)

O nasazení jednotky SDH obce Hřiměždice k výjezdu k požáru nebo jiné
mimořádné události rozhoduje operační středisko HZS Středočeského kraje.

(3)

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

(4)

Pro ověření akceschopnosti jednotky SDH obce Hřiměždice může starosta
vyhlásit cvičný požární poplach.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1)
Obec Hřiměždice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další
zdroje požární vody a na nich odběrná místa. Zdroje požární vody musí svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
v k. ú. Hřiměždice
a) přirozené – Dolejší rybník (požární nádrž), lom, řeka Vltava. Rozpis zdrojů požární vody
v obci je uveden v příloze č. 3
(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 Dolejší rybník parc.č. 64 k.ú. Hřiměždice jako požární nádrž.
(3)
Vlastník pozemku i 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)
Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
a. udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době
v provozuschopném stavu
b. projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro
účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro
zabezpečení požární ochrany
c. oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např.
snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu
neprodleně oznámit místní jednotce požární ochrany, obci a HZS Středočeského kraje.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1)

Obec Hřiměždice zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale
označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo symbolem telefonního čísla
„150“.
Ohlašovna požárů – Hřiměždice, Háje, Vestec
Obecní úřad Hřiměždice čp. 46

318 595 714, 318 588 379

(2)

K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo
veřejný telefon napojený na veřejnou síť.

(3)

Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné
evropské číslo tísňového volání pro základní složky IZS – hasiče, policii,
záchrannou službu).

(4)

Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a
podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou
vyhláškou dotčena.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén po dobu
jedné minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón). Siréna je
ovládána ručně, na zadním traktu budovy čp. 68 na návsi (budova pošty)
b) místním rozhlasem „HOŘÍ“ a oznámením místa požáru
c) jiným způsobem

– ručím signálem a hlášením
- sirénou na hasičském autě
- vyzvánění zvonu z místního kostela

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 4.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Požární řád obce Hřiměždice č. 1/2005 aktualizovaný dne 3.2.2014.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní
lhůty ode dne vyhlášení, tj. dne …………….

------------------------------------Marie Junková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 10.1.2018
Sejmuto:

----------------------------Jiří Novák
starosta

