OBEC ŽDÁNOV
vydává tuto obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém zasedání konaném dne 3. 2. 2015 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Ždánov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou
sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky
a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
velitele jednotky, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž
předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za rok.

(3)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení
zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární
ochraně v obci,
b)
starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
její početní stav a vybavení

(1)

Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky.

(2)

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice ve Ždánově, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů1.
Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů, jak uvedeno
v příloze č. 3.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst,
odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”.
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár:
1.) Veřejná ohlašovna požáru - Obecní úřad Ždánov čp. 49, tel.č. 379 722 392
2.) Ohlášení požáru zajišťuje osoba, která požár zjistila:
- z veřejné telefonní stanice umístěné na území obce Ždánov u čekárny
- v ostatních případech z bytové nebo mobilním telefonem
3.) Telefonní čísla důležitých objektů a institucí:
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
Státní požární dozor
HZS, krajské operační středisko v Plzni
Pohotovost:

Elektro
Voda
Plyn

112
150
155
158
950 330 111
950 330 110
840 850 860
725041346
1239

V obci lze vyhlásit poplach veřejným rozhlasem na obecním úřadě.

1

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) 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)
b) 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
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, vyhlášená dne 4. 2. 2015
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.............................
Bc. Štěpán Krutina
místostarosta
v.r.

...................................
JUDr. Václav Pflug
starosta
v.r.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 7.2.2016
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
24.2.2016
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává požární řád
Přehled přirozených a umělých zdrojů vody

Příloha č. 3
PŘEHLED ZDROJE VODY

Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požáru a
podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. (§ 29 odst. 1 písm. k)

Rada kraje svým nařízením č. 3/2011 určuje následující zdroje vody:

a)

přirozené zdroje vody

Ždánov – Veský rybník - (asi 15 000 m3) - tento pokrývá pouze jednu část obce, do druhé části Hrůbku je nutné provést
dopravu vody v délce asi 500 m.
Vlastník nebo uživatel vodního zdroje musí zajistit podmínky pro trvalé použitelnosti zdrojů vody pro hašení požáru a pro
záchranné práce, podmínky pro dostupnost k těmto zdrojům a pro odběr vody (vlastníkem rybníku je Obec Ždánov).
Využitelnost celoroční

b)

umělé zdroje vody

Ždánov - má vodovodní síť osazenou podzemními hydrantovými systémy :
-

1. hydrant podzemní u čp. 60

-

2. hydrant podzemní u čp. 50

-

3. hydrant podzemní u čp. u čekárny na křižovatce

-

4. hydrant podzemní u čp. 13

-

5. hydrant podzemní u čp. 49 obecní úřad

-

6. hydrant podzemní u čp. u stáje-na rohu hřiště

-

7. hydrant podzemní u čp. u zámku

-

8. hydrant podzemní u čp. 5

-

9. hydrant podzemní u čp. na křižovatce za rybníkem

-

10. hydrant podzemní u čp. 42

-

11. hydrant podzemní u čp. 32

-

12. hydrant podzemní u čp. 31 Červený mlýn

-

13. hydrant podzemní u čp. 27 Červený mlýn

-

14. hydrant podzemní u křižovatky na Červený mlýn

Nádrže, vodojemy, hydranty, rozvody a stav jejich použitelnosti - kontrola min. 1x/rok. Obec zajišťuje provozuschopnost
věcných prostředků PO. Využitelnost celoroční.

Ohlašovny požárů přijímají hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci. Zajišťuje vyhlášení požárního
poplachu pro členy požární hlídky a ohlašovnu požárů HZS Plzeňského kraje – na tel. čísle 150. Dále postupuje Ohlašovna
požáru dle „Řádu ohlašovny požárů“, který má k dispozici.
Ohlašovny požáru musí být označeny tabulkou „ Ohlašovna požáru“.

Příloha č. 1
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKÚ JEDNOTEK PO
pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce.
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně
požárního poplachu následující jednotky PO:

Stupeň
nebezpečí
IV

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO čtvrtá jednotka PO pátá jednotka šestá jednotka
PO
PO
1 HZS Domažlice 1 HZS Domažlice 5 SDH
Ždánov

¨

2 SDH Klenčí pod
Čerchovem

Příloha č. 2
POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
Název jednotek PO

Kategorie jednotek PO

SDH Ždánov

JPO 5

Požární technika a prostředky PO

Počet

PPS 12

1 ks

PPS 8

1 ks

