OBEC HORNÍ MARŠOV
Obecně závazná vyhláška
obce Horní Maršov č. 2/2014 - Požární řád
Zastupitelstvo obce Horní Maršov schválilo dne 16. prosince 2014 podle ustanovení
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
podle § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Účel vyhlášky
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany v obci Horní Maršov za účelem co nejefektivnější
ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před možností zničení
požárem a obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Kategorii jednotky požární ochrany obce, její početní stav a vybavení
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
g) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob
2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární
ochrany z požárního poplachového plánu kraje, uvedený v příloze č.1 této
vyhlášky.
Čl. 2
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) 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 „JSDH“) obce Horní Maršov podle čl. 3 této
vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany (dále jen JPO) předurčených pro
zásah v katastrálním území obce dle požárního poplachového plánu kraje
(příloha č.1).
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje v rozsahu stanoveném
předpisy o požární ochraně velitele JSDH obce. Konkrétní určení ostatních
osob (členů JSDH obce), včetně jejich odborné způsobilosti a
rozsahu
působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a
vybavení
1) Obec Horní Maršov zřizuje jednotku požární ochrany kategorie JPOIII (III/1)
Počet jednotek:
Počet družstev:
Počet členů celkem:
Funkce
velitel jednotky
velitel družstva.
strojník
hasič

1
3
17
1
3
5
8

Základní vybavení :
Mobilní technika:
Cisternová automobilová stříkačka CAS15 MAN (CAS15/2000/120M2R)
Cisternová automobilová stříkačkaCAS25 Š706RTHP(CAS25/3500/0M2R)
Dopravní automobil DA VW TRANSPORTER (DA-L1R)
Dýchací technika:
VDP DRAGER PA90 - počet kusů 4
Spojové prostředky:
RDST Motorola mobilní počet kusů 3
RDST Motorola přenosné počet kusů 5
Čl. 4
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár
Ohlašovna požárů je místo, odkud lze hlásit požár, živelní pohromu či jinou
mimořádnou událost vyžadující zásah jednotky (jednotek) požární ochrany.
1) V
a)
b)
c)

katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů :
Obecní úřad Horní Maršov- č. tel 499 874 156 (v pracovní době)
Velitel JSDH obce Horní Maršov- č. tel. 724 304 456 (kdykoliv)
Zástupce velitele JSDH obce Horní Maršov – č. tel. 739 506 087 (kdykoliv)

2) Pro ohlašovnu požárů je zpracován „Řád ohlašovny požárů“. Ohlašovna požárů
musí být vybavena předepsanou dokumentací, podle které plní tyto úkoly:
- přebírá zprávu o požáru, mimořádných událostech nebo živelní pohromě,
zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký je rozsah, co je
ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.
- vyhlašuje požární poplach a předává zjištěné informace JSDH obce Horní
Maršov.

oznamuje nahlášenou událost na operační středisko HZS ČR.
oznamuje nahlášenou událost starostovi obce.
K hlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události vyžadující zásah
jednotky (jednotek) požární ochrany přímo na operační středisko HZS ČR slouží
bezplatné telefonní číslo 150, popř. 112, a to i z mobilních telefonů všech
operátorů.
-

Čl. 5
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu JSDH obce Horní Maršov se provádí těmito způsoby:
a) Sirénou umístěnou na budově Obecního úřadu:
kolísavým tónem (25 sekund trvalý tón 10 sekund přestávka, 25 trvalý tón)
pomocí:
- ručního spouštění tlačítkem umístěným u vchodu do
Obecního úřadu
- dálkového spouštění přímo operačním střediskem HZS kraje,
- velitelem JSDH obce Horní Maršov
b) Mobilními telefony členů JSDH obce Horní Maršov
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu je možné
vyhlásit požární poplach pomocí místního rozhlasu obce Horní Maršov, nebo
výstražného a rozhlasového zařízení mobilní techniky ve vybavení JSDH obce Horní
Maršov.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
1) V obci jsou stanoveny tyto zdroje požární vody:
a) rozvody veřejného vodovodu – podzemní a nadzemní hydranty
b) další zdroje požární vody pro obec – vodní toky – řeka Úpa,
Lysečinský a Albeřický potok, vodní díla a náhony MVE
Čl. 7
Zabezpečení požární ochrany při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
1) Pro účely požární ochrany se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
popřípadě činnostmi, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požárů rozumí:
-

Období sklizně pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování
Provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty
při těžbě
lesních porostů.
Spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma,
seno, suchá tráva, listí, dřevo apod.).
Období déletrvajícího sucha.
Používání tepelných spotřebičů a manipulace s nimi.
Skladování a používání hořlavých látek a kapalin.

Pro zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou
fyzické a právnické osoby povinni dodržovat podmínky stanovené v zákoně o PO
(zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění), nařízení Královéhradeckého kraje č.
3/2002 , při spalování hořlavých látek i podmínky zákona o ochraně ovzduší (zákon
č. 201/2012 Sb.).
Čl. 8
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet
osob
Pro účely této vyhlášky se za akci, které se zúčastňuje větší počet osob, považuje:
1) Akce s účastí více jak 500 osob na volném prostranství.
2) Akce s účastí více jak 200 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím
prostoru.
Za tyto akce se považují například shromáždění osob na tanečních zábavách,
kulturních vystoupeních, burzách, výstavách, jarmarcích, trzích, ohňostrojích,
sportovních akcích, cirkusových vystoupeních, v přírodních divadlech, letních
kinech, lunaparcích apod.
Pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob je
pořadatel akce povinen dodržet ustanovení nařízení Královéhradeckého kraje
č.4/2002.
Čl. 9
1) Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2011, Požární řád obce, ze dne 31. května 2011
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015
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