OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE PACEŘICE
č.1/09
Zastupitelstvo Obce Paceřice se na svém zasedání konaném dne 31. 8. 2009, usneslo vydat
usnesením č. 3/7/09, podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento:

POŽÁRNÍ ŘÁD
Obce Paceřice
zpracovaný ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb. (dále jen zákon o PO) a podle § 15 nařízení vlády č.
172/2001 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.

Čl. 1
Účel předpisu
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany v obci
Zabezpečováním požární ochrany (dále jen „PO“) v obci je pověřena jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce, která má vymezeny tyto činnosti:
1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a
nasazování sil a prostředků,
2. provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
3. podává neprodlené zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje,
4. plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem
na místní situaci
a)

Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti
při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

Např.:
- Pálení klestí na veřejných prostranství,
- Ohňostroje při společenských akcích,
- Organizování akcí na veřejných prostranství, kterých se účastní větší počet osob
a s tím souvisejících činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru) např.
plnění balónků na poutích, používání plynových grilů, apod.

b)

Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti
v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
Např.:
- Budovy a objekty v majetku obce, kde se pořádají společenské akce,
- Sportovní hřiště
Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti
v době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
Např.:
- Období sucha,
- Období žní,
- Topné období
Tato problematika bude samostatně řešena v nařízení kraje, který stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v tomto období.
c)

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zajišťuje v mimopracovní době pohotovost
svých členů tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky k zásahu po vyhlášení poplachu. Výjezdový
čas je ovlivněn kategorií JSDH obce a zařazením JPO do příslušného stupně požárního
poplachového plánu.

Čl. 5
Kategorie jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení
JSDH obce je zařazena do kategorie : JPO V
Početní stav JPO: 12
Vybavení JPO: CAS 25, DA WOLKSVAGEN TRANSPORTER T5 + přívěsný vozík,
PS 12, plovoucí čerpadlo Niagara 1, elektrocentrála 2,5 kW

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
Hydrantová síť:

Paceřice – u el. trafa čp. 91 v prostoru autobazaru – nadzemní
Paceřice – u prodejny – nadzemní
Paceřice – čp. 12 – podzemní
Paceřice – u požární nádrže
Paceřice – čp. 16 – podzemní
Paceřice (Studnice) – u kašny – podzemní
Paceřice (Husa) – u čp. 8 – podzemní
Paceřice (Kozice) – podzemní

Umělé zdroje: Požární nádrž Paceřice
AGRO a. s. – Rekuper s.r.o.
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby
bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit
požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou
označeny tabulkou „ohlašovna požárů“ a další místa pro
hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem
telefonního čísla 150 nebo 112
Ohlašovna MŠ Paceřice v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30, tel číslo: 482 758 010
Telefonní automat v Paceřicích a na Huse – volat 150 nebo 112 !

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby:
a)

Sirénou signálem v délce 2x 25 sekund stálý tón s 1x 10 sekund prodlevou (25
s stálý tón, 10 s prodleva, 25 s stálý tón).

Čl. 9
1. Tato vyhláška se vyhlašuje dne 31. 8.2009
2. nabývá účinnosti následující den po vyhlášení
3. ruší platnost OZV č. 1/02

...............................................
Jan Pavelka, místostarosta

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2009

...............................................
Ing. Jan Lamač, starosta

