VYHLÁŠKA č.

3/2004

Požární řád obce Velká Skrovnice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 8.3. 2004 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 84
odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a s ust. § 15 nařízení vlády ČR č.172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se
vydává požární řád obce.
Čl.I
ÚČEL
Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
Velká Skrovnice
Čl.II
VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČENÍM POŽÁRNÍ
OCHRANY OBCE VELKÁ SKROVNICE
1) Za požární ochranu zodpovídá obec a k zajištění:
a) zřizuje jednotku sboru doborovolných hasičů
b) jmenuje velitele jednotky SDH a preventistu.
2) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce ve lhůtách jimi
stanovených a vždy po každém závažném požáru v obci

Čl.III
PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH V OBJEKTECH NEBO
V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
1) Podnikající právnické a fyzické osoby zajišťují, aby při všech činnostech byly
respektovány zásady požární bezpečnosti stanovené obecně závaznými předpisy,
zejména zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění,
vyhláškou MV ČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a dále touto
obecně závaznou vyhláškou obce k zabezpečení požární ochrany.
2) Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto řádu považují:
- období mimořádného sucha
- období sklizně obilovin a píce
- topné období
- vznik jiných mimořádných událostí se zvýšeným požárním nebezpečím
- shromáždění většího počtu osob při různých akcích
3) Právnické a fyzické osoby jsou povinny v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru zajistit:
a) v období mimořádného sucha
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omezit spalování hořlavých látek na volném prostranství, tuto činnost
vykonávat pouze po předchozím oznámení příslušnému HZS, který může
stanovit podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat
b) období sklizně obilovin a píce
- v případě nutnosti (např. v období mimořádného sucha) ustanovit
preventivní požární hlídky, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle
zvláštního zákona
- provádět preventivní kontroly uskladněných obilovin a píce s ohledem na
nebezpečí samovznícení
c)
-

topné období
topení zabezpečit pouze z nezávadných tepelných zařízení
zabezpečit pravidelné kontroly komínů
zamezit vzniku požáru při skladování a používání hořlavých, nebo požárně
nebezpečných látek

d) vznik jiných mimořádných událostí se zvýšeným požárním nebezpečím
- nepoškozovat úmyslně vedení elektrické energie
- nepoškozovat úmyslně vedení plynovodu
e) shromáždění většího počtu osob při různých akcích
- ustanovit požární hlídku podle počtu zúčastněných osob
- zábavnou pyrotechniku používat pouze v souladu s návodem výrobce
Čl.IV
NEPŘETRŽITÉ ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci zajišťuje:
- územně příslušný hasičský záchranný sbor
- sbor dobrovolných hasičů
Čl.V
KATEGORIE JEDNOTKY SBORU DOBOROVOLNÝCH HASIČŮ (JSDH) OBCE,
JEJÍ POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ
Kategorizace JSDH Velká Skrovnice : JPO - nezařazená : Jednotka požární ochrany
sboru dobrovolných hasičů obce, v níž jsou zařazeni členové, kteří vykonávají
službu v jednotce požární ochrany dobrovolně; zajišťuje výjezd do 10 minut od
vyhlášení poplachu; dojezdová vzdálenost je 3,5-5 km)
Početní stav : 6
Požární zbrojnice je součástí obecního úřadu ve Velké Skrovnici
Vybavení : Avia A-31 , PPS-12 a věcné prostředky PO ( žebříky, háky, plovoucí
čerpadlo apod. )
Číslo jednotky : 3611121
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Čl.VI
PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY PRO
ZAJIŠTĚNÍ JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI
Zdrojem požární vody pro obec je odběrné místo místní požární nádrže ( rybník)
uprostřed obce pod střediskem místní zemědělské společnosti

Za zdroje požární vody jsou považovány rovněž podzemní hydranty. Plán umístění
těchto hydrantů má k dispozici jednotka SDH i místně příslušný HZS. Všechny
uvedené zdroje požární vody jsou trvale použitelné v letním i zimním období.
Čl.VII
SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR,
JEJICH OZNAČENÍ
Ohlašovny požárů jsou označeny
následujících místech obce :

tabulkou

„OHLAŠOVNA

POŽÁRŮ“

na

1) *Obecní úřad čp. 30
*) pouze v pracovní době

2) Další místa jsou označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“, nebo symbolem
telefonního čísla „150“. Jedná se především o veřejné telefonní automaty, kde lze
vytáčet čísla tísňového volání automaticky bez poplatku.
Čl.VIII
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI
Požární poplach se vyhlašuje sirénou – 25 sekund stálý tón – 10 sekund prodleva –
25 sekund stálý tón – třikrát za sebou
Siréna je umístěna vedle hlavních vrat požární zbrojnice.
Čl.IX
Tato vyhláška nabývá účinnosti: 24.3.2004
Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu platného pro obec Velká Skrovnice

Alena Chalupová – starostka obce Velká Skrovnice

Ing. Miroslav Mikulecký - místostarosta obce

Schválilo obecní zastupitelstvo obce Velká Skrovnice dne 8.3. 2004
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