Obec Kamenné Zboží
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží
číslo 03/2004
ze dne 22. dubna 2004

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), schválilo dne 22. dubna 2004 tuto obecně závaznou vyhlášku,
kterou podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o požární ochraně), vydává požární řád obce.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany v obci za účelem zajištění efektivní ochrany zdraví a životů
občanů obce a jejich majetku před požáry. Povinnosti na úseku požární ochrany,
stanovené zákonem o požární ochraně nejsou ustanoveními této vyhlášky nijak dotčeny.
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.

Článek 2
Vymezení činností osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci
K organizování a provádění činností nutných k zabezpečení požární ochrany obec zřizuje
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jmenuje velitele jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce a pověřuje preventistu pro organizování preventivně výchovné činnosti.
1. Velitel jednotky SDH obce plní zejména úkoly k zabezpečení činnosti jednotky a její
akceschopnosti, provozuschopnosti objektů, zařízení a techniky požární ochrany a zdrojů
vody pro hašení požárů v obci. Podrobnosti o činnosti velitele jsou obsaženy ve zřizovací
listině jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
2. Preventista sleduje stav požární bezpečnosti v obci a zabezpečuje odstranění nedostatků
a zajišťuje informovanost občanů o aktuálních potřebách požární bezpečnosti obce.

Podrobnosti o činnosti preventisty jsou součástí obsahu dokumentace k zabezpečení
preventivně výchovné činnosti v obci.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Pro účely této vyhlášky se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru rozumí :
při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
- např.spalování přírodních hořlavých materiálů (sláma, suchá tráva, listí, dřevo apod.)
na volném prostranství (zahrada, dvůr, pole apod.)
a) spalování hořlavých materiálů provádět v dostatečné vzdálenosti od hranice pozemku
a v bezpečné vzdálenosti od stavebních objektů, jiných hořlavých materiálů a porostů
tak, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení,
b) spalování provádět pouze na pozemku ve svém vlastnictví nebo užívání, na veřejném
prostranství jenom s předchozím souhlasem obecního úřadu,
c) spalování provádět pod stálým dozorem a místo spalování nebo ohniště opustit až po
uhašení ohně a zajištění ohniště tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozhoření,
d) spalování neprovádět za větrného počasí nebo jinak nepříznivých klimatických
podmínek,
e) při spalování mít k dispozici vhodné jednoduché hasební prostředky, např. hasicí
přístroje, nádoby s vodou, lopaty .
- např. skladování sena a slámy ve volných skladech
a) volné sklady sena a slámy (hromady, stohy) umísťovat v bezpečné vzdálenosti od
stavebních objektů, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k jejich
vzájemnému ohrožení,
b) u volných skladů umístěných na veřejně přístupném pozemku upozornit na nebezpečí
požáru¨příslušnými výstražnými a bezpečnostními tabulkami,
v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
- např. v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5
metru, kromě bytových domů a dalších budovách uvedených v § 4 v odst. 2 pod písmenem
g), h), i) a j) zákona o požární ochraně
a) plnit příkazy vyznačené příslušnými značkami, jako např. kouřit možno jen na
vyhrazeném místě, v nebezpečí stiskni tlačítko, hasit pískem
b) dodržovat zákazy vyznačené příslušnými značkami, jako např. kouření zakázáno,
zákaz výskytu otevřeného ohně, zákaz použití vody pro hašení, vstup zakázán
vstupu nepovolaným osobám

c) dodržovat podmínky stanovené provozovatelem objektu např. požárně
poplachovými směrnicemi, případně jinou vyvěšenou dokumentací požární
ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
- v době výskytu porostu stařiny a suchého rákosu na neobhospodařované orné půdě
a lukách v katastru obce nebo jeho části
- v době mimořádného sucha
a) nekouřit a nerozdělávat oheň v přírodním prostředí v dotčeném místě
b) nezajíždět motorovými vozidly mimo veřejné komunikace.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Požární ochrana v obci je nepřetržitě zabezpečena výjezdem požárních jednotek
Hasičského záchranného sboru Středočeského – požární stanice Nymburk (Poděbrady) a
výjezdem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v rámci její akceschopnosti.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
1.

Obec Kamenné Zboží zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPOV/2 . Podrobnosti k činnosti jednotky a k provozu techniky a objektů požární ochrany
jsou dány zřizovací listinou.
Počet jednotek:
Početní stav členů:
Počet členů v pohotovosti

1
13
0

(viz příloha č.4, vyhlášky č.247/2001 Sb.)

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Např.
Dopravní automobil
typ,
AVIA A31 K/5 požární speciál SPZ
NBA 78-67
Motorová stříkačka
typ,
PS 12
Jiná technika
(viz příloha č.4, vyhlášky č. 247/2001 Sb.)
Dýchací přístroj
typ, počet
0
Přenosná radiostanice požární ochrany typ, počet
0
Další technika, typ, počet 0

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti
Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou určeny:

1. Označené podzemní hydranty na rozvodu pitné vody v obci
Podmínky trvalé použitelnosti:
a) správné a viditelné označení
b) provádění provozní kontroly 1krát do roka.

0
0

2. Rybník „Blace“ a „Víceúčelová požární nádrž na hřišti TJ, požární nádrž
MONTAMILK s.r.o. Kamenné Zboží“
Podmínky trvalé použitelnosti:
a) správné a viditelné označení čerpacích stanovišť (míst čerpání) „Rybník Blace“,
„Víceúčelová požární nádrž na hřišti TJ“ požárním štítkem s potřebnými údaji
b) celoroční udržování čerpacích stanovišť (míst čerpání) v pohotovém stavu, včetně
příjezdových cest k nim.

Článek 7
Ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár
Ohlášení vzniklého požáru je občanům umožněno následovně:
Na ohlašovnách požárů :
1. Obecní úřad č.p. 180 – č. tel. 325 532 062, označení tabulkou „ Ohlašovna požárů“
2. Byt starosty obce č.p. 178 – č.tel. 325 531 702, označení tabulkou „Ohlašovna
požárů“
Na dalších místech odkud lze hlásit požár:
1. Byt pana Macury Jiřího č.p. 164 - č. tel. 325 532 147 , označení tabulkou „Zde hlaste
požár “
3. Veřejné telefonní stanice u místního pohostinství
Ohlašovny požárů jsou vybaveny řádem ohlašovny požárů.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasičů se provádí:
a) obecním rozhlasem – oznámení znělkou a mluveným slovem.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší požární řád obce Kamenné Zboží vydaný
dne 12.12 1996 pod č.j. : 2/1996

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. května 2004

místostarosta obce

Vyvěšeno:

23.4. 2004

starosta obce

Sejmuto:

8.5. 2004

Příloha č.1

Výpis z požárního poplachového plánu okresu
Poplachový plán obce Kamenné Zboží
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující
jednotky:
I.

stupeň poplachu
1.
2.
3.

II.

HZS Nymburk
Hronětice
Kamenné Zboží

stupeň poplachu

1.
2.
3.

HZS Poděbrady
Milovice
SDH Nymburk

Další informace:
Jednotky požární opchrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

III.

stupeň poplachu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

st. HZS Benátky
Lysá nad Labem
Stará Lysá
Sadská
Křinec
Velké Zboží

Zvláštní

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolín
Český Brod
Stará Boleslav
Mladá Boleslav
Nový Bydžov
Říčany

