OBEC ZDUCHOVICE
Zastu pitelstvo obce Zduchovice
O bec ně záv azná vyh láš ka

č.0112018,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Zduchovice se na svém zasedání konaném dne 18. 12.2018 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 13311985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm, d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyh|áška"):

čt. t
úvodníustanovení
(1)
(2)

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečenípožárníochrany v obci.

Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi
působícímina úseku požární ochrany.
čt. z
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požárníochranyv obci

(1)

Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce Zduchovice (dále jen ,,obec") je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičůobce (dále jen ,,JSDH obce") podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2)

K zabezpečeníúkolůna úseku požárníochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsícůnebo vždy po závažnémimořádné události majícíváah k zajištění
požárníochrany v obci,
starosta - zabezpeóováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné
působnosti, a to minimálně '1 xza 12 měsíců,

a)

b)

čl. s
požární
při
Podmínky
bezpečnosti
činnosíecňa v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místnísituaci
Obec nestanoví se zřetelem na místnísituaci žádnéčinnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečímvzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahujícíse k takovým
ěinnostem či objektům.

ú.a

Způsob nepřetĚitého zabezpečení požárníochrany v obci

(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události na územíobce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárůuvedených v č1.7.

(2)

Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č, 1 vyhlášky.

čt. s
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasiěů obce, její početnístav a vybavení

(1)

Obec zřídila JSDH obce, jejížkategorie, početnístav a vybaveníjsou uvedeny vpříloze
č. 2 vyhlášky,

(2)

ČlenovéJSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostavíve stanoveném čase do
hasičskéstanice JSDH obce na adrese stavební parcela č. 160, Zduchovice (naproti č.p.
34) anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

ú.a

Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trualé použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenípožárůje povinen tyto udžovatvtakovém
stavu, aby bylo umožněno použitípožární techniky a čerpánívody pro hašenípožárů1,

(2)

Zdroje vody pro hašení požárůjsou stanoveny v nařízení kraje', Zdroje vody pro hašení
požárů na územíobce jsou uvedeny v příloze č, 3 vyhlášky.

(3)

Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila dalšízdroje voQy pro hašenípožárů,

čt.l

Seznam ohlašoven požárů a dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
oznaěení

(1)

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů,která je trvale označena tabulkou ,,Ohlašovna
požárů".

Budova obecního úřadu na adrese Zduchovice č.p, 55, 262 63 Zduchovice

(2)

Dalšímimísty odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena symbolem telefonního
čísla,,150" či ,,112", jsou:
veřejný telefonní automat na návsi u obchodu - Zduchovice č.p, 9

'5

7 odst. 1 zákona o požárníochraně

'NařízeníStředočeskéhokraje č.412015 ze dne 16. 3. 2015

d.a

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášenípožárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem ,,POŽÁRNÍ POPLACH', kteriý je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu j9dne minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b)
c)

signálem ,,POZARNl POPLACH", vyhlašovaným elektronickou

sirénou
jedné
ŘÍ"; po dobu
minuty

(napodobuje hlas trubky, troubícítón ,,HO - ŘÍ", ,,HO (e jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požárnípoplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem

čl s

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany podle výpisu zpožárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
čt. tt
Účinnost
Tato vyhláška nabyivá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.
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Ervín Haintz, MBA

švagr

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 20. 12.2018
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 4a t . 2_a l q
,
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
elektron ické úřed n í desce obce www. obeczd uchovice. cz.

Příloha č. í k obecně závazné vyhlášce é. 0112018, kterou se vydává požárnířád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Středočeského kraje kraje.

Příloha é. 2 k obecně závazné vyhlášce é. 0112018, kterou se vydává požárni řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha ě. 3 k obecně závazné vyhlášce é. 0112018, kterou se vydává požárnířád

A)

Přehled zdrojů vody (výpis znařízení středočeského kraje),

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,čerpacíchstanovišť a směru
př'tjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce é.0112018, kterou se vydává požární řád

seznam si! a prostředků iednotek požární ochranv
z požárního poplachového p!ánu středočeského kraie

(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany pro první stupeň poplachu obdží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizulí

jed notku požární ochrany.

(2) V případě vzniku

požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
územíobce určeny podle l. stupně požárního poplachu následující jednotky požární

ochrany:

Jednotky požárníochrany v l. stupni požárního poplachu
Třetí jednotka
Čwrta jednotka
První jednotka
Druhá jednotka
požárníochrany požárníochrany požárni ochrany požárníochrany

Název
jednotek
požární
ochrany
l Kategorie
jednotek
požární
: ochrany nebo
: minimá!ní
; poČty a
; vybavení
: hasičské
: stanlce HZS

JPo HZS

středoóeského
kraje - HS
Příbram (AED)

JPo

l

JsDH

Do|ní Hbity

JPo

lll

JSDH

Kamýk nad
Vltavou

JPo

llI

JSDH
zduchovice

JPo V

Pozn.:

HZS - hasičský záchranný sbor,
JPO - jednotka požárníochrany (příloha k zákonu o požárníochraně),
JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS - hasičská stanice,
stupně poplachu - viz § 20 a násl. vyhlášky č.3281200,1 Sb., o někteqých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha é.2k obecně závazné vyhlášce é.0112018, kterou se vydává poŽární řád
požární technika a věcné prostředkv požární ochranv JsDH obce zduchovice
Název jednotek
požárníochrany

Kategorie jednotek Požární technika a věcné prostředky jPočet
požárníochrany
členů
1 požární ochrany

]

srŘíxnčrnpŘrruosruÁ ps

12 R1

MoToRoVÁ srŘírnčxnPPs 12

JSDH
zduchovice

JPo V

MOTOROVÉ KALOVÉČEnPROLO HERON
EMPH - 80_6 (5HP}

DA Mercedes Benz
Rz 2s44030

Pozn.:
DA - dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. O1l2O18, kterou se vydává požární íád

A) Přehled zdroiů vodv určenÝch pro hašenípožárůz nařízení Středočeského kraie
Typ zdroje
"Y99y

přirozené

vodní nádž
Kamýk nad

Yllqyqv
umělé

Kapacita

Název

Požární

nádž

Čerpacístanoviště

Využitelnost

10000 m3

zduchovice - zebrákov
celoroční
- zpevněné sjezdy

,1000

Sjezd u příjezdu
z návsi - po asfaltové
komunikaci

*
m3

celoroění

B) Plánek obce s vvznačením zdroiů vodv pro hašení požárů.čerpacíchstanovišt'a
směru příiezdu k nim

,,#§

.:'], ,, a""

@.§.i#

