Obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice
č. 3/2007
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 12.12.2007
usnesením č. 10 usneslo vydat 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., tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Pustá Kamenice 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) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Pustá Kamenice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti,
vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále
následující jednotkou požární ochrany HZS Polička..
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec :
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně
vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude 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 dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) období sucha a při silném větru, topné období
b) spalování povolených odpadů
c) spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření a
manipulací s otevřeným ohněm v místech, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru,
zejména na půdách, senících, stodolách, sýpkách, v blízkosti stohů a dozrávajícího
obilí a ve skladech hořlavých látek, zákazem rozdělávání ohňů v blízkosti budov a
hořlavých materiálů. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27
odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto
ustanovení.
(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních
podmínek považuje:
a) budova Kulturního domu, kde je kancelář Obecního úřadu a místnost Půjčovny
knih.
Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena PHP práškový.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události
v katastru 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 v katastru obce je zabezpečena jednotkami
požární ochrany, uvedenými v článku 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní
stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.
1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze
č. 2. Přílohy č. 1. a 2. jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice obce Pustá Kamenice nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich
trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení
požárů a podmínky pro zajištění 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

Požární nádrž, plocha cca 1 ha, objem cca 20 000 m3, čerpací stanoviště je na
hrázy v prostoru přepadu vody, využitelná kapacita zdroje neurčena, podmínky
použitelnosti kdykoliv, přístup neomezený,sací výška cca 2 m.
Kamenický potok – z tohoto lze odebírat vodu pouze v případě upuštění požární
nádrže a zvýšení hladiny – běžně nepoužitelný zdroj.
Podzemní hydranty veřejného vodovodu.

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární
techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení
předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Pardubického
kraje územní odbor Svitavy.
(3) 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.
(4) Vlastník příjezdové komunikace ke zdroji 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.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
“Ohlašovna požárů”
a) Rodinný domek čp. 113 Miroslava Tušly tel. 461 743 198 , 604 801 552.
(2) Obec zřizuje další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno
tabulkou “Zde hlaste požár” se symbolem telefonního čísla “150”
a) VTA ( veřejný telefonní automat ) nacházející se u točny autobusů vedle budovy
bývalé Sběrny mléka.

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”, vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Vlasta Kynclová

Miroslav Myška

místostarosta

starosta

Datum vyvěšení na úřední desce : 12.12.2007
Datum sejmutí z úřední desky

: 27.12.2007

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2007

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které
zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí
pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující
jednotky požární ochrany:
stupeň
požárního
poplachu

první jednotka druhá jednotka třetí jednotka
PO
PO
PO

I.

HZS Polička

II.

III.

Proseč

Pustá
Kamenice

Příloha č. 2 k vyhlášce č.3/2007

Dislokace JPO Kategorie JPO
Pustá
Kamenice

JPO V/2

Počet členů
9

Požární technika a věcné prostředky PO

Minimální
počet členů
v pohotovosti
-

Počet

Vozidlo AVIA

1 ks

PS 12

1 ks

Legenda:
JPO ..................... jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném
Kategorie JPO ...
pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a
jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky
Počet členů ........
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany.
počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní
Minimální počet
pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle
členů
§ 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém
v pohotovosti .... početním stavu (1+3)].

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Ve smyslu § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení č. 498/2002 Sb., § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb. se
vydává Řád ohlašovny požáru v obci Pustá Kamenice.
a) – způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci-kdo volá, odkud volá,číslo
použitého telefonu, co a kde hoří, adresa a popis místa požáru, zpětný
dotaz
b) - vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání
na místo události,
c) - oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko
d) - v případě poruchy spojovacího prostředku nebo požárně bezpečnostního
zařízení
e) - kontaktovat starostu obce, který zařídí potřebné
Seznam sil a prostředků.
1. jednotka-HZS Polička, 2. jednotka-Proseč, 3. jednotka-Pustá Kamenice,
4. jednotka-Krouna.
Seznam důležitých telefonních čísel :
-Ohlašovna požárůSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.150
-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor
SvitavySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..S950 575 111
-Policie ČR..SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..158
-Policie ČR OŘ SvitavySSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...974 578 101
-Policie ČR OOP PoličkaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.974 578 731
-Rychlá zdravotnická pomocSSSSSSSSSSSSSSSSS.S.155
-Pohotovost elektrárnySSSSSSSSSSSSSSSSSSSS....840 850 860
-Pohotovost vodárnySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS461 318 299
-Pohotovost plynárnySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...1239
-StarostaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.607 556 993
-Velitel jednotkySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.604 801 552
-Členové jednotky – Brokl JanSSSSSSSSSSSSSSSSSS.737 968 262
Boháč JosefSSSSSSSSSSSSSSSSS737 951 408
Holec JiříSSSSSSSSSSSSSSSSSS.608 126 224
Tomášek JanSSSSSSSSSSSSSSSS..737 389 766
Sejkora JiříSSSSSSSSSSSSSSSSS. 732 522 515
Dvořák KamilSSSSSSSSSSSSSS.SS.608 239 877

