OBEC Srbeč
Zastupitelstvo obce Srbče
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Srbeč se na svém zasedání konaném dne 31.3.2021 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“) jako usnesení č.137:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Požární řád obce Srbeč 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 pozdějších předpisů.

(2)

Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými
společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
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 Srbeč (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 podle odstavce 1 byly pověřeny tyto orgány obce:
a)

b)

zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah
k zajištění požární ochrany v obci,
starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné
působnosti, 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
(1)

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje: plesy, taneční zábavy, kulturní a sportovní akce s účastí nad 200

osob; požární bezpečnost při provozování a pořádání se řídí nařízením Středočeského
kraje1.
(2)

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje: areál ZD Srbeč; požární bezpečnost v tomto objektu zajišťuje ZD Srbeč v
souladu s platnými právními předpisy a nařízeními o požární ochraně. Dle potřeby
zřídit preventivní požární hlídku2.
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 hasičské stanice JSDH obce, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

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 požárů3.

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje4. Zdroje vody pro
hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

(3)

Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů

nařízení Středočeského kraje č. 6 ze dne 4. 1. 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezepečení
požární ochrany při acích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
2
§ 13 odst.1 písm. b) zákona o požární ochraně
3
§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
4
Nařízení Středočeského kraje č. 3 ze dne 4.1.2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje
1

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
(1)

Obec Srbeč zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“
a) Obec Srbeč, čp. 15, Srbeč, tel. číslo 313 562 333 pouze v úředních hodinách,
starosta obce 725 021 625
b) Pavel Klíma, Srbeč čp. 154, tel. 313 562 408

(2)

K ohlášení požáru může být použit každý soukromý mobilní telefon.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
(1)

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje
se takto:
a) Multifunkčním komunikačním zařízením „FIREPORT“ určeným pro přenos
informací z operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje
se sídlem v Kladně na mobilní telefony členů JPO SDH obce Srbeč nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem signálem „HO - ŘÍ“, „HO ŘÍ, dopravním prostředkem vybaveným zvukovým zařízením hlasitým zvoláním
„HO – ŘÍ, „HO - ŘÍ“.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 1.11.2004
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Vít Řebík

Tomáš Kytka

.............................

...................................

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 8.3.2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 5.4.2021
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Středočeského kraje
(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.

(2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny dle nařízení Středočeského kraje č.4/2015 ze dne 16.3.2015
kterým se vydává požární poplachový plán Středočeského kraje následující jednotky
požární ochrany:

Poplachový plán obce Srbeč
I. Stupeň
Srbeč
Mšec
Nové Strašecí
stanice Slaný

II. Stupeň
Plchov
Třtice
Řevničov
Stanice Stochov
Klobuky
Rynholec

III. Stupeň
Smečno
Smolnice
Panenský týnec
Lány
Stanice Rakovník

Zvláštní stupeň
Vraný
stanice Louny
Lužná
Mutějovice
Stanice Kladno

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce nebo společné
jednotky požární ochrany
Seznam sil a prostředků JPO SDH Srbeč
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Min. počet členů v
pohotovosti

Obec Srbeč

III

15

1+3

Požární technika a věcné prostředky PO
AVIA 30 N DA 12

RA – 20 - 84

Počet
1

CAS 25 Škoda 706 RTH CAS

RA – 26 - 66

1

CAS 32 Tatra 815

4SU 2415

1

Přenosná motorová stříkačka PS12

1

Plovoucí čerpadlo

1

Elektrocentrála

1

Motorová pila

2

Dýchací technika

5

Pozn.:
CAS – cisternová automobilová stříkačka,

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.1/2021, kterou se vydává požární řád
A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje
Typ zdroje vody

Název zdroje

Vlastník zdroje

přirozené

Hájkovský rybník

přirozené

Spálený rybník

přirozené

Dubový rybník

Rybářství Třeboň Hld.
a.s.
Rybářství Třeboň Hld.
a.s.
Nouzová Marie

umělé

nádrž - koupaliště

obec Srbeč

Čerpací stanoviště
na hrázi
na hrázi
na hrázi
na hrázi u „prostředního
koupaliště“

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovi

