Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012 požární řád obce Choteč

Zastupitelstvo obce Choteč v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písmo o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, schválilo usnesením zastupitelstva č. 2/6/2012
dne 5. 12. 2012 tuto obecně
závaznou vyhlášku.

ČI. 1.
Úvodní ustanovení.
Požární řád upravuje zásady a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a
právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce
a vztah obce k těmto osobám.

ČI. 2
Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
1. Ochrana životů zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami ajinými událostmi
v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Choteč (dále jen "JSDH") a
jednotkami dle "Požárního poplachového plánu kraje (příloha č. 1).
2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec: Pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu
požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech
majících vztah k požární ochraně obce
a) starosta obce - zodpovídá za požární ochranu obce (dále jen "PO") ze zákona,
b) velitel jednotky PO obce je podřízen starostovi obce a je mu nápomocen při plnění úkolů na
poli požární ochrany zejména tím, že
udržuje trvalou akceschopnost jednotky obce (školení, zdravotní prohlídky, přijímání
nových členů, ..),
navrhuje obci potřebu zajištění provozních prostředků, ochranných prostředků, výstroje a
výzbroje pro členy JSDH,
povoluje výjezd požárního vozidla JSDH k výcviku a kondičním jízdám,
dbá, aby všichni členové JSDH užívali při činnostech JSDH předepsanou osobní výstroj,
výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce,
vede evidenci požární techniky ajiných věcných prostředků PO,
vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a o odborné přípravě členů JSDH,
předloží 2x ročně zprávu o činnosti JSDH, stavu techniky a jiných věcných prostředků PO
ajiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDH

3. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany
a) obstarávat a zabezpečovat požárni techniku, věcné prostředky požární ochrany se zřetelem na
požární nebezpečí při provozované činnosti, používat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hlášení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požárni techniku, únikové cesty a volný přístup
k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a
produktovodům, k věcným prostředkům požárni ochrany apod.,
c) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostním značkami, příkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k požární ochraně,
d) dodržovat předpisy o požárni ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
e) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár
vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
f) právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty,
g) při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny předem ohlásit územně
příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě tuto
činnost zakázat.
4. Základní povinnosti fyzických osob.
Fyzická osoba je povinna
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, komínů, při skladování a používání hořlavých
látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečností zařízení a věcné prostředky požárni ochrany v rozsahu stanovém
zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za
účelem jejich včasného použití a udržovat tato zařízení a prostředky v provozuschopném
stavu,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a
pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárniho dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny
vzniku požáru, případně poskytnou vzorky k provedení požámě technické expertízy ke zjištění
příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár
vzniklý při činnostech, které vykonávala nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobku nebo činnosti.
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požárni ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost pro
výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo
jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požárni techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požárni ochrany,
f) provádět vypalování porostů.

Fyzická osobaje povinna umožnit výkon státniho požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě
splnit opatřeni uložené orgánem státního požárního dozoru.

ČI. 3.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vniku
požáru se zřetelem na místní podmínky.
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují kulturní, sportovni a
společenské akce, kterých se účastni více jak 200 osob (v jednom stavebním objektu).
2. Požární bezpečnost při konání těchto akcí musí být zajištěna pořadatelem akce podle platných
předpisů o PO. Dále musí být při těchto akcích ustanovena požární asistenčni hlídka. Konkrétni
složeni požární hlídky a počet osob musí být určen vždy před zahájenim.
3. V obcije jeden objekt se zvýšeným požárním nebezpečím - knihovna v budově obecniho úřadu.
Majetkem obce je dále budova pohostinství se sálem, prodejna smíšeného zboží a pedikúra.

ČI. 4.

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany.
1. Přijetí ohlášeni o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v čI. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými
v čI. 2 odst. 1.
ČI. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.
1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
2. Kategorie, početní stav a vybaveni požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 tohoto požárního
řádu.
3. Členové jednotky se při vyhlášeni požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
na Obecním úřadě v Chotči nebo najiné místo stanovené velitelem jednotky.

ČI. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru.
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašeni požáru a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
2. Hlavním zdrojem požární vody v obci je vodovod ve vlastnictví VAK Pardubice - hydrantová síť.
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3. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašeni požár (příloha
2).
č.

4. Vlastnik nebo uživatel zdrojů vody pro hašeni je povinen v souladu s předpisy o požárni ochraně
umožnit použití požárni techniky a čerpáni vody pro hašeni požárů.
ČI. 7
Seznam ohlašoven požárů
Ohlašovna požáru plni tyto úkoly:
přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje místo, rozsah,
ohrožení, kdo a odkud událost hlásí,
oznamuje nahlášenou událost na speciálni středisko HZS Pardubického kraje, tel č. 150,
také je možno využít číslo 112,
vyhlašuje požárni poplach místni jednotce PO dle 8
č.

Kontaktní osoby pro nahlášení požáru

starosta obce
Martin Chvojka
Choteč, Jižni 115
místostarosta
Tomáš Pražan
Choteč, Pardubická 83

ČI. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu.
1. Rotačni sirénou obce.
a) zvukový signál "Všeobecná výstraha" je na území ČR v současnosti jediným platným varovným
signálem pro obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím,
b) signálem .Požámí poplach".
2. Hlášenim rozhlasu.
3. V případě výpadku elektrické energie nebo poruch sirény jinými, všemi dostupnými prostředky

ČI. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle výpisu z Požárního poplachového plánu
Pardubického kraje je uveden v příloze Č. 1.
ČI. 10
Účinnost.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1. 2013.
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místostarosta obce
Tomáš Pražan
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Vyvěšeno: 10. 12.2012
Sejmuto: 31. 12.2012

.
starosta obce
Martin Chvojka

