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Požární řád obce Číhaň 

  

 

        Obecně závazná vyhláška 

                 č.1/2014 

                Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání  dne 

15.12.2014  usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb. , o 

obcích ( obecní zřízení), ve znění později vydaných předpisů, ( usnesení číslo 

229/04), vydat podle § 10 tohoto zákona a dále podle § 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), § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 

172/2001 Sb. , k  provedení zákona o požární ochraně ve znění zákona 498/2002 

Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:  POŽÁRNÍ  ŘÁD                                                                        

Článek  1 

Úvodní ustanovení 

              Požární řád obce Číhaň upravuje zabezpečení, požární organizaci a 

zásady zabezpečení požární ochrany v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 

172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen nařízení vlády). 

Článek  2 

 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci  

1.      Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá 

obec Číhaň, která plní v samostatné a v přenesené působnosti povinnosti, 

vyplývající z předpisů o požární ochraně.                                                                                                                           

 

2.        Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými 

pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obci je zajištěna 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této 

vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany. Jednotka 

Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy 

se sídlem Klatovy, Aretinova 129.                                                                                                 
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3.            K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec: 

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany 

  v obci minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných 

událostech, mající vztah k požární ochraně obce 
 

                   b) za plnění úkolů požární ochrany obce odpovídá zastupitelstvo 

 

 

Článek  3 

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle 

místních podmínek považuje: pálení listí, sena, suchých dřevin, 

klestu po těžbě. Tato činnost se provádí dle zásad požární 

bezpečnosti, bezpečnosti práce a ekologie. Musí se zajistit pomocí 

ručního nářadí, využitím vodního zdroje nerozšíření ohně do stavu 

požáru. Na vyžádání provozovatele této činnosti se zřizuje požární 

hlídka po dohodě s velitelem jednotky SDH Číhaň, který stanoví 

způsob a podmínky zabezpečení. 

 

                2.         Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle                  

  místních podmínek považuje dlouhodobé období sucha. Požární       

  bezpečnost je zajištěna zákazem rozdělávání ohňů, které je    

  vyhlášeno zastupitelstvem na úřední desce. 

      

                3.         Organizování akcí, kterých se zúčastní větší počet osob,        

   se provádí v souladu se zásadami o požární bezpečnosti, odpovídá 

  organizátor. Na vyžádání lze zřídit po dohodě s velitelem jednotky    

  SDH požární hlídku.          

            

        4.         Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle 

  podmínek se považují výrobní haly, sklady hořlavého materiálu.  

  Zabezpečení požární ochrany v těchto objektech zajišťuje  

  provozovatel.         

            

                          Článek 4      

            

            Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany       
              

       1.            Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné 

  události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven  

  požáru, uvedených v článku 7. Ohlášení se též provádí na operační 

  středisko IZS a to na tel. čísle 150 nebo 950330110.  
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       2.            Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,  

           živelnými událostmi v katastru obce je zabezpečeno jednotkami 

           požární ochrany, uvedenými v čl. 2.     

            

            

                   Článek 5                                                            
            

 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav

                  

      1.              Obec zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce zřizovací 

  listinou zařazenou  do kategorie JPOV, vybavuje ji dle   

           možností požární technikou a věcnými prostředky požární    

  ochrany. Seznam jednotky je součástí této vyhlášky. Službu v této 

  jednotce vykonávají členové dobrovolně dle smluvních   

           podmínek uzavřené mezi členem a obcí.    

            

      2.              Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejrychleji 

  dostaví do požární zbrojnice na návsi obce nebo na jiné místo, 

  stanovené velitelem jednotky. Pro výjezd je stanoven minimálně 

  počet 4 členů (velitel, strojník a dva hasiči).    

            

            

     Článek 6        
            

                   Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů   

            

      1.            Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, 

             které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný   

    požární zásah.        

             a)  pro část obce Číhaň  1. víceúčelová nádrž konec obce směr 

      Lukoviště       

      2. rybník Dolina    

      3. rybník náves    

      4. požární nádrž Farma Číhaň  

      5. potok     

  b)  pro část obce Plánička:  rybník Plánička                               

                    c)  pro část obce Nový Dvůr:      rybník Nový Dvůr  

  Mapa s vyznačenými vodními zdroji je součástí jako příloha této    

  vyhlášky.         

            

    2.              Vlastníci a uživatelé vodních zdrojů jsou povinni, v souladu s

  s předpisy o požární ochraně umožnit využívání uvedených vodních 

  zdrojů.         
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     3.            Vlastníci příjezdových komunikací a pozemků ke zdrojům 

  vody pro hašení požárů jsou povinni zajistit volný příjezd pro  

  požární techniku.         

            

                  Článek  7                                     

            

  Seznam ohlašoven požárů a způsob jejich označení  

            

            

 1.                    Obec zřizuje následující ohlašovny požárů pro ohlášení    

  požárů, které jsou označeny tabulkou OHLAŠOVNA POŽÁRŮ

  kancelář  OÚ Číhaň čp. 26                              

  Hospoda U Potužáků  Číhaň čp.7     

  kancelář Farma Číhaň čp.73      

            

           Článek   8     
            

            

                         Způsob vyhlášení požárního poplachu   
            

            

 1.                Vyhlášení poplachu se provádí signálem POŽÁRNÍ  

             POPLACH , který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po 

    doby jedné minuty (  25 sec. ton – 10 sec. pauza – 25 sec. ton)

            

            

            Článek    9      
            

              Dokumentace  požární  ochrany obce  
            

            

 1.         Dokumentace požární ochrany obce se ukládá na Obecním úřadě 

      na vyhrazeném místě obvyklým způsobem tak, aby byla kdykoliv k   

      dispozici kontrolním orgánům. Za vedení a ukládání dokumentace 

      požární ochrany odpovídá starosta obce.     

            

 2.          Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany provedeno  

      jedenkrát ročně  zastupitelstvem.      
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Článek 10 

 

Účinnost 

 

1. Tento požární řád obce Číhaň nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. 

 

 

 

…………………………                          ………………………… 

         Pavel Bílý       Ing. Josef Srb 

       místostarosta             starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na ÚD dne: 16.12.2014 

Sejmuto z ÚD dne:  31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

 Č.1 – Související zákony 

 

 Č.2 – Kontakty na členy výjezdové jednotky (v případě změny budou   

                    aktualizovány) 

                    


