OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PLAVY
č. 1 /2010,

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Plavy se na svém zasedání dne 2.6.2010 usneslo vydat na základě § 29
odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„zákon o PO“) , a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“) :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Plavy 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
Zajištění požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“)
podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany podle § 65 zákona o PO předurčenými pro
zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje :
a)
b)
c)
d)

jednotka HZS LK, stanice Velké Hamry, kategorie JPO I.
jednotka SDHO Plavy, JPO V.
jednotka SDHO Plavy – Haratice, JPO V.
jednotka SDHO Držkov, JPO III/1
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1)
Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného požárního nebezpeční vzniku požáru.
(2)
Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního,
společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na
veřejném prostranství a mimo něj pod širým nebem, kterých se účastní 900 a více osob ( dále jen „akce“ ).
Pořadatel akce zabezpečuje plnění dalších povinností na úseku požární ochrany v souladu s nařízením
Libereckého kraje č. 6/2002(2003).
(3)
Obec neprovozuje žádné činnosti, které by byly svým charakterem činnostmi se zvýšeným
požárním nebezpečím ve smyslu §4 zákona o PO.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS LK, tísňové telefonní číslo 150, 112.

(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 čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)
Na základě zřizovacích listin má obec zřízeny 2 jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Jmenovaní velitelé odpovídají zřizovateli za připravenost jednotek k plnění stanovených úkolů a za jejich
veškerou činnosti.

(2)
Kategorie jednotek SDH obce, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
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 :
a) přirozené – řeka Kamenice
k.ú. Plavy
pod Motorestem Morava čp. 79
proti čerpací stanici Benzina
na Mlýnskách, náhon
k.ú. Haratice na Michovce
v Dolenci u mostu
b) umělé – hydrantová síť ( vlastník SCVK, který si zabezpečuje pravidelné kontroly funkčnosti zařízení )
(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
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany
uvedeným v článku 2.
1
(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 a trvalou použitelnost zdroje.
1
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen ) 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
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
a způsob jejich označení
(1)
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach
v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být
viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat
hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru. Obec zřídila následující ohlašovny požárů,
které jsou uvedeny v příloze č.3.
(2)
Obec zřídila další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde
hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ :
a) Veřejná telefonní stanice u vchodu do budovy Obecního úřadu v Plavech čp. 186
b) Veřejná telefonní stanice u vchodu do budovy prodejny potravin v Haraticích čp. 126

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1)

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) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje telefonicky velitelům jednotek.
(2)
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

1

) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

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

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád obce Plavy vydaný vyhláškou č. 1/99 ze dne
13.9.1999.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2010.

Hana Š k a l o u d o v á
místostarostka

Zveřejněno na úřední desce :
Sejmuto z úřední desky :

Věra M u ž í č k o v á
starostka obce

14.06.2010
30.06.2010

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Plavy - Plavy a
Haratice

Dislokace
JPO

Požární
zbrojnice

Kategorie
JPO

Počet
členů

Požární technika a
Věcné prostředky

Počet ks
techniky

JSDHO
Plavy

Plavy

Plavy
Na Pile

JPO V.

10

DA 12 Praga V3S
PPS 12

1
1

JSDHO
Plavy Haratice

Haratice

Haratice
čp. 142

JPO V.

9

DA 12 Avia 30
PPS 12

1
1

JPO

Legenda
JPO

jednotka požární ochrany

Dislokace JPO

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Požární zbrojnice

místo, kam se členové jednotky dostaví při vyhlášení požárního poplachu

Kategorie JPO

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich
funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Příloha č. 3
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

Seznam ohlašoven požárů v obci Plavy

Plavy
 Kümpers Textil s.r.o. p.Škaloud
 Miloš Balatka, Plavy 63
 OÚ Plavy, Plavy 186
 SEBA 05

604 215 638
606 405 251
775 238 242
483 398 124
483 367 537

den/noc
den/noc
prac.doba OÚ
prac.doba OÚ
den/noc

607 677 741
723 272 689
606 405 251

den/noc
den/noc
den/noc

Haratice
 Döringovi, Haratice 130
 Petr Soudil – Haratice 22
 Miloš Balatka – Plavy 63

