OBEC VLČICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Požární řád
Zastupitelstvo obce Vlčice schválilo na svém zasedání konaném dne 8.12.2021 číslo usnesení č. ad 42,
v souladu s § 29 odst. 1 písm. O) zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. D) a § 84 odst. 2 písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Základní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Vlčice.
Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci
Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární
ochrany na území obce starosta obce. K zajištění požární ochrany (dále jen ,,PO‘‘) obec:
(1) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požáru, záchranným pracím a
likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom
(2) Jmenuje velitele SDH
(3) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném
požáru v obci
Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) V obci se nestanovují další podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nad rámec Nařízení krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno
systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 9.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenými v čl. 5.
Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH obce), která je zařazena
(na základě Nařízení Královéhradeckého, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území
Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii
JPOV s počtem minimálně 9 členů. Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce je
uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.
(2) O nasazení JSDH obce k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační
a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje.
(3) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární
zbrojnice, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
(4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.
Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) požární vodou voda pro hašení požárů,
b) odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní
požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
c) zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo
a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární
ochrany a složek integrovaného záchranného systému.
(2) Obec stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa.
Zdrojem vody pro hašení požárů jsou podzemní a nadzemní hydranty uvedené v příloze č.2 tohoto
požárního řádu
(3) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody
u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat
v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u
těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.
Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody
1. Zdroje vody pro hašení požárů místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně
bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou
za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
2. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody podle předchozího odstavce
musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody

(1) Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky
příslušných technických norem.
(2) Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd
k odběrnímu místu (nadzemním a podzemním hydrantům) pro mobilní požární techniku.

(3) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním
místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.
Článek 9

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení
(1) Obec má zřízeny ohlašovny požáru - viz příloha č.3. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou
„Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.
(2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon
napojený na veřejnou telefonní síť.
(3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo
tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii,
záchrannou službu).
(4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.
Článek 10

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:
(1) Dálkovým spuštěním elektrické sirény z HZS Trutnov
(2) Ručním spuštěním elektrické sirény pomocí hlásiče požáru, umístěného na požární zbrojnici
obce Vlčice čp. 201 (budova obecního úřadu)
(3) Svolávání členů JSDH při zabezpečování požární ochrany v obci je zajištěno pomocí mobilních
telefonů.
Článek 11

Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a
právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti
jako jiný správní delikt.
Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.

Článek 12

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci
Vlčice stanovené dalšími právními předpisy.
(2) Tímto požárním řádem se zrušuje Požární řád obce Vlčice – obecně závazná vyhláška obce Vlčice
1/2005.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

...................................
Tomáš Cvrček
místostarosta

.....................................
Martin Petr
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Seznam příloh:
1. Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce Vlčice
2. Zdroje vody pro hašení požárů - podzemní a nadzemní hydranty v obci
3. Seznam Ohlašoven požárů

Příloha č.1

Seznam členů JSDH a seznam sil a prostředků JSDH obce Vlčice

Funkce v jednotce

Jméno a příjmení člena

Nositel dýchací
techniky
(ANO/NE)

Velitel jednotky

Václav Pelant st.

NE

Velitel družstva

Václav Pelant ml.

ANO

Strojník

Králík Ladislav ml.

NE

Petr František

NE

Petr Josef

NE

Karel Buben

NE

Václav Ondráček

NE

Hasič

Karel Petr

ANO

Martin Petr

ANO

Pavel Rejmont

NE

Jakub Rousek

ANO

Jakub Zikmunda

ANO

Přehled Techniky:

-

DA-L1Z
DA 8-L2R
CAS K 25-L101
Plovoucí čerpadlo
Elektrocentrála
PS 8
PS 12
ŘMP – Oleo Mac 225
DT PLUTO 300 Comfort 2x
Tlakové lahve 4x

Příloha č. 2

Zdroje vody pro hašení požárů - podzemní a nadzemní hydranty v obci
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nadzemní hydrant – stáj Procházka
Nadzemní hydrant u hřiště
Podzemní hydrant – školka
Podzemní hydrant – zámek
Podzemní hydrant – bioplynka
Nadzemní hydrant u č.p. 188
Nadzemní hydrant u č.p. 186

Příloha č.3 – seznam ohlašoven požárů
Seznam ohlašoven požáru
V katastru obce Vlčice jsou tyto ohlašovny požáru:
Číslo telefonu
Název
774268450
Velitel JSDH obce Vlčice
499899133
Obecní úřad Vlčice
603558879
Starosta obce Vlčice

Časové rozmezí
Nepřetržitě
V pracovní době
Nepřetržitě

