Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ZAHRÁDKY
ZASTUPITELSTVO OBCE ZAHRÁDKY SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 14.9.2011
USNESLO VYDAT NA ZÁKLADĚ § 29 ODST. 1 PÍSM. O) BOD 1 ZÁKONA Č.
133/1985 SB., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A
V SOULADU S § 10 PÍSM. D) A 84 ODST. 2 PÍSM. H) ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O
OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TUTO OBECNĚ
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) Požární řád obce Zahrádky 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) Obec v samostatné působnosti a přenesené působnosti plní povinnosti vyplývající
pro ni 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).
Dále obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým
osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Města Č. Lípa
Čl. 3
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obec nemá zřízenou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, požární ochranu zajišťuje
na základě smlouvy o sdružení ve smyslu ustanovení § 69a zákona o požární ochraně
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Města Č. Lípa
Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, 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 páleného materiálu,
zajištěním dozoru nad požářištěm pořadatelem akce, následná likvidace spáleniště.
b) pořádání akcí a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního,
politického, náboženského nebo jim podobného charakteru, v souladu nařízením
Rady Libereckého kraje1), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, konaných ve vnitřním
shromažďovacím prostoru, na veřejném prostranství i v jiném venkovním
shromažďovacím prostoru. Pořadatelé těchto akcí, kterými jsou právnické osoby a
podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce
vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více 2).

(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
zákl. preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a místech, kde
může dojít k jeho rozšíření
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního
právního předpisu tím nejsou dotčena3)
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 4) 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 zvláštního
právního předpisu nejsou tímto dotčena5)
f) při zakládání volných skladů sena a slámy (stohů) musí být dodrženy předepsané
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 provozují
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, informuje obec
občany oznámením zveřejněným na úřední desce.
Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2)
Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru HZS
Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa
Čl. 6
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1. Přírodní
zdroj
místo zdroje
přístupnost
Robečský potok u lávky k lokalitě „za vodou“
samostatná komunikace
Bobří potok
za kostelem směr Borek
most přes potok
Dolský potok
za kostelem směr Borek
mostek přes potok
2. Hydrantová síť
zdroj
místní vymezení zdroje
hydranty
v komunikacích a chodnících

správce
SČVaK
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vydatnost
dle ČSN

přístupnost
z komunikace

Čl. 7
Ohlašovny požárů
Ohlašovna požárů je označena tabulkou s nápisem „Ohlašovna požárů“.
Místo, kde lze hlásit požár – adresa
Obecní úřad Zahrádky
HZS Libereckého kraje, územní odbor Č. Lípa
Telefonní automaty označené symbolem „150“
Starosta L. Chvojka
Místostarosta V. Vach

Číslo telefonu
487 877 454
150
150
724 179 717
723 625 001

Dosažitelnost
v pracovní době
nepřetržitě
nepřetržitě

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sekund stálý tón – 10 sekund prodleva – 25 sekund stálý tón)
ovládané z operačního střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.
b)
voláním „HOŘÍ“.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce Zahrádky podle stupně požárního poplachu určeny jednotky požární ochrany, jejichž
seznam je uveden v Příloze. Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím
operačního střediska HZS Libereckého kraje – územní odbor Česká Lípa nebo na vyžádání
velitele zásahu.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

……………………..
místostarosta

…………………..
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha
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POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE

ZAHRÁDKY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Zahrádky u Č. Lípy

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 PP

Jednotka požární ochrany
HZS Libereckého kraje
stanice Jablonné v Podještědí

I

I
II/1

JSDHO Mimoň

III/1

JSDHO Stráž pod Ralskem

III/1

JSDHO Brniště

III/1

JSDHO Jablonné v Podještědí
HZS Libereckého kraje
stanice Česká Lípa

II

I
III/1

JSDHO Zálupy

III/1

JSDHO Česká Lípa

III/1

JSDHO Česká Lípa – Dobranov

III/1

JSDHO Osečná

III/2

JSDHO Doksy

III/1

JSDHO Rynoltice

III

II/1

JSDHO Cvikov

III/1

JSDHO Kunratice u Cvikova

II/2

JSDHO Nový Bor

Z

Kategorie JPO

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.

4

