Obec V r á t o
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
číslo 1/2014,

kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Vráto se na svém zasedání konaném dne 4. prosince 2013 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
1.

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

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 Vráto
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi na území obce Vráto (dále jen „obec“) je zajištěna
společnou jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a JSDHO
Rudolfov, zřízenou na základě uzavřené smlouvy o zajištění činnosti požární
ochrany.
2. 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 12 měsíců nebo vždy po závažné, mimořádné události mající vztah
k zajištění požární ochrany v obci
b) 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:
a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž
se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v
právním předpisu kraje1 či obce2 vydanému k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen
konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním
úřadu ve Vrátě a na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba
podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3 .
b) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
 období sucha – v letním období
 v zimním období – lokální vytápění pevnými palivy
 živelné pohromy – povodně a vichřice
2. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) dřevěné pergoly na dětském hřišti a v Parku Vráto
b) provozovna areálu SIGNUM spol. s.r.o.
c) čerpací stanice KM-PROMA a Flaga s.r.o.

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. 6.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společně
jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 vyhlášky.

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně
3
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Čl. 5
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 požárů4.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
3. Obec nad rámec nařízení kraje stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů
a další zdroje požární vody, které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením
umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené – rybník Kačer
b) umělé – hydranty v katastru obce
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, jsou povinni oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním
zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody
k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila
jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů v budově obecního úřadu Vráto, na
adrese Vráto 20.

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován zvoněním zvonu
b) v případě poruchy zvonu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ”
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§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Čl. 8
Závěrečná a zrušující ustanovení
Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Pavel Rataj v.r.
místostarosta

Bc. Martin Muchka v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. prosince 2013
Sejmuto z úřední desky dne:

21. prosince 2013

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014,
kterou se vydává Požární řád obce Vráto
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního
poplachového plánu Jihočeského 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 podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky
požární ochrany:
Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu5
První jednotka Druhá jednotka Třetí jednotka Čtvrtá jednotka
požární ochrany požární ochrany požární ochrany požární ochrany
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Název
jednotek
požární
ochrany

JPO HZS6
Jihočeského
kraje – HS
České
Budějovice

JSDH7 Rudolfov

Kategorie
jednotek
požární
ochrany nebo
minimální
počty a
vybavení
hasičské
stanice HZS

JPO8 I

JPO II

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.
hasičský záchranný sbor
jednotka sboru dobrovolných hasičů
jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně)

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014,
kterou se vydává Požární řád obce Vráto
Seznam ohlašoven požárů odkud lze hlásit požár
Adresa

Jméno

telefon

Vráto 20

budova obecního úřadu

+ 420 724 251 226

Vráto 47

starosta obce

+ 420 724 251 226

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014,
kterou se vydává Požární řád obce Vráto

Základní povinnosti občanů a právnických osob působících v katastru obce
1. Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezapříčinili
svým chováním vznik požáru.
2. Občané jsou dále povinni:
a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech, na
místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, půdách,
kolnách, garážích, v blízkosti stohů, skladované píce a dozrávajícího obilí, na
pracovištích se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a ve skladištích
hořlavých látek a pohonných hmot
b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, kde
může dojít ke vzniku požáru nebo k ztížení zásahu jednotky sboru
dobrovolných hasičů
c) dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami,
hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným
vápnem, dusíkatými a fosforečnými hnojivy
d) dodržovat zvýšenou opatrnost při skladování látek, které mají sklon
k samovznícení, zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat
jejich uskladnění
e) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm, zejména v době sklizně,
v době sucha a v topném období
f)

nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách
a na jiných pozemcích, zejména v blízkosti polí, lesů a budov

g) udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová
tělesa, elektrické a plynové spotřebiče a jiná zařízení, jež mohou být způsobilá
ke vzniku požáru
h) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem
i)

skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů a spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných
nádob v souladu s pravidly o shromažďování, sběru, přepravě, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem

j)

dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné
spotřebiče a zdroje, jejichž technické provedení dozor vyžadují

k) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu
a udržovat volně přístupné únikové cesty a chodby
3. Občané a právnické osoby nemohou provádět:
a) práce a činnosti, jež mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou
způsobilost dle zvláštních předpisů, požadovanou pro výkon takových prací a
činností
b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární
ochrany, označení ohlašovny požáru, zdrojů vody pro hašení požáru,
čerpacích stanovišť pro požární techniku a jiná zařízení požární ochrany,
c) zakládat ohně v lese a 50 metrů od jeho okraje, tábořit v lesích a na dalších
pozemcích, kde to není vyhrazeno
d) zapalovat táborové ohně a vatry mimo vyhrazená místa a bez příslušného
povolení Obecního úřadu obce Vráto
e) umisťovat zahradní ohniště a krby do požárně nebezpečných prostorů
pozemků a objektů
f)

skladovat v garážích a dalších objektech větší množství hořlavin a pohonných
hmot, než je povoleno příslušnými obecně závaznými právními předpisy

4. Občané a právnické osoby v souvislosti se zdoláním požáru jsou dále povinni:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení
jeho šíření
c) neodkladně ohlásit každý zjištěný požár na určených ohlašovnách nebo
zabezpečit jeho ohlášení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce (jednotkám) sboru dobrovolných hasičů
na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky nebo Obecního úřadu obce Vráto
e) poskytnout na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky nebo Obecního úřadu
obce Vráto, zejména dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné
věci potřebné ke zdolání požáru

