Obec Malá Víska

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obec Malá Víska
Č. 5/2011

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MALÁ VÍSKA

Zastupitelstvo obce Malá Víska se na svém zasedání dne 11.7.2011 usneslo vydat na základě § 29
odst. 1 písm. O) 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“):

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška obce Malá Víska upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č.
498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen JSDH) obce Chaloupky podle čl. 5 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo ukládá starostce obce předkládat
zastupitelstvu obce informaci o stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a
vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

Čl. 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:
a) Akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob
(např. kulturní, společenské, sportovní, zábavné, politické, obchodní a jiné podobné akce
a shromáždění).
b) Akce, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat
zvláštní rizika
(např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem). Při těchto činnostech
musí být dodržovány požadavky vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobních a
zacházení s nimi.
c) Pálení klestu v lesích, pálení slámy na polích, pálení jiného odpadu za účelem jeho
likvidace a rozdělávání ohňů v přírodě.

2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Sklizeň pícnin, obilovin, slámy a úsušků, včetně jejich posklizňové úpravy skladování,
které začíná dnem 1.5. a končí dnem 30.9. kalendářního roku.
b) Období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, zejména spalování
klestu v lesích, slámy na polích a pálení odpadu (např. při prořezu stromů apod.).
c) Období déletrvajícího nadměrného sucha.
d) Topné období.

Čl. 4
Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely této vyhlášky považuje období
mimořádného sucha. Období mimořádného sucha pro katastrální území obce Malá Víska
vyhlašuje na základě dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek po konzultaci
s vyššími územně správními celky starostka obce formou nařízení obce.
Pro období mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
- Zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde
se může rozšířit
- Zákaz pálení odpadu na volném prostranství
- Zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty s výjimkou vozidel, které zde
provádí pracovní činnost
- Zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení
požárů, přičemž v tomto prostoru je každý povinen strpět zákonná omezení.

2. Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují hromadné
dopravní nehody, bezprostřední nebezpečí úniku hořlavých látek nebo toxických plynů. Pro
případ vzniku mimořádné události podle tohoto odstavce se stanoví následující opatření:
- Součinnost hasičského záchranného sboru kraje, Policie ČR, zdravotní a hygienické
služby, jednotky SDH, případně dalších orgánů státní správy, podnikajících fyzických a
právnických osob zabezpečuje operační středisko HZS Středočeského kraje
- Uvedené složky zabezpečují ochranu osob a majetku před následky havárie podle pokynů
operačního střediska HZS Středočeského kraje
- Každý je povinen strpět omezení a provést nezbytně nutná opatření v souvisloti
s ochranou osob a majetku před následky mimořádné události.

3. Za topné období se považuje období od 15. září kalendářního roku do 31. května roku
následujícího. Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů

s odtahem spalin do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a vyčištění komínových
těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad.
Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření:
- Při provozu tepelných zdrojů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být
dodržovány návody výrobců příslušných technologických zařízení včetně respektování
stanovených bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů
- V případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně
kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření
k zamezení vzniku a rozšíření požáru
- Odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán na učená místa a to do
nehořlavých uzavíratelných nádob.

Čl. 5
Požární ochrana při akcích s větším počtem osob
1. Pro účely tohoto nařízení se akcí, které se zúčastní větší počet osob, rozumí shromáždění, kde
se předpokládá účast více než 100 osob ve stavebním objektu. K pořádání akcí výše
uvedených lze využívat pouze objekty, které byly k tomuto účelu určeny (kolaudovány),
přičemž nesmí být překročen mezní počet osob, pro který byla stavba dimenzována. O konání
akce je pořadatel povinen informovat obecní úřad a velitele JSDH Chaloupky nejméně deset
dnů před jejím zahájením.
- Požární hlídka je složena z velitele a nejméně jednoho dalšího člena
- Vyšší počet členů požární hlídky závisí na plánovaném počtu účastníků, programu a místě
konání akce
- V průběhu akce jsou členové požární hlídky povinni dohlížet na dodržování stanovených
preventivních opatření a v případě jejich porušování jsou oprávněni bezprostředně
sjednat nápravu
- Členové požární hlídky musí být v případě požáru schopni v rámci možností zamezit
vzniku paniky, zabezpečit bezpečnou evakuaci osob, znát rozmístění a způsoby použití
hasicích přístrojů a být připraveni k součinnosti se zasahující jednotkou požární ochrany.

2. Pořadatel akce je povinen:
- Předem prověřit účinnost všech požárně technických zařízení, volnou průchodnost
únikových cest a funkčnost únikových východů
- S ohledem na druh akce stanovit vlastní preventivní opatření, případně vymezit místa pro
kouření
- Využívat pyrotechnické a obdobné efekty lze výhradně v součinnosti s odborně
způsobilými osobami s výjimkou běžně dostupné zábavné pyrotechniky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) Přirozené zdroje – požární nádrž v k. ú. Malá Víska
b) Umělé zdroje – hydranty
c) Víceúčelové zdroje – žádné
2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu, který v jednom vyhotovení předá jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a
jednotce HZS Středočeského kraje
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje
4. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna
požárů“
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – tísňové volání na telefonní číslo 150 a 112

2. Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“ nebo symbolem telefonního čísla 150.
- Sitnerová Martina
Malá Víska 20
311 573 545
724 180 128
- Pekárek Milan
Malá Víska 15
311 514 742
777 314 055

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty, nebo
b) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje místním rozhlasem nebo zvoněním zvonu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Porušení ustanovení této vyhlášky je postižitelné pokutou podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 11. Července 2011 z důvodů naléhavého obecního zájmu, který
spočívá v ochraně zdraví a majetku občanů před požárním nebezpečím.

V Malé Vísce, 11.7.2011

místostarosta obce: Ing. Dušan Babinský v.r.

starostka obce: Martina Sitnerová v.r.

