Obecně závazná vyhláška obce Podlesí
č. 1/2008
kterou se vydává
Požární řád obce Podlesí
Obec Podlesí na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.2.2008 podle § 29 odst. 1 písm o)
bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 pís. d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku
Požární řád obce Podlesí

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Podlesí upravuje organizaci a zásady zabezpečení 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/městě
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Podlesí, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen
“JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkami požární ochrany :
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje JPO I Ústí nad Orlicí
b) jednotka SDH Brandýs nad Orlicí JPO III
c) jednotka SDH Choceň JPO II

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 s účastí více jak 500 osob na volném prostranství
b) akce s účastí více jak 200 osob ve stavebním objektu nebo uzavřeném prostoru
(2) Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky
pořadatelem. Zřizování, úkoly a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek stanoví zvláštní
1)
právní předpisy .

1) § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci) ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Příjem ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je uveden
v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými
v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Podlesí zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Podlesí kategorie JPO V.
Početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uveden
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v části obce Němčí nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

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) hydrantová síť vodovodu obce Podlesí
b) požární nádrže mezi částmi obce Němčí a Turov (u pohostinství a u č.p. 27 Vodehnalovi)
c) požární nádrž na Turovech pod kaplí

(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
příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v
čl. 5 a jednotce HZS Pardubického 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, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Ohlašovna požárů a místa, odkud lze hlásit požár
(1)
a)
b)
c)

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů:
rodinný domek Jaroslav Skalický Němčí 12, telefon: 465546212
kancelář ZD Mostek, provoz Turov – v pracovní době, telefon: 465546137
provozovna Vojtěch Kašpar, Němčí 31 - v pracovní době, telefon: 465546170

(2)

Místa odkud je možno hlásit požár: veřejný telefonní automat na prodejně i bez použití
karty nebo mincí, kterákoli domovní telefonní stanice, mobilní telefon.

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 (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) obecním rozhlasem signálem HOŘÍ a oznámením kde hoří
c) telefonicky veliteli JSDH nebo kterémukoli členu jednotky dle přílohy č.2
d) výstražným zařízením na zásahovém vozidle
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Požární plán obce Podlesí ze dne 21.7.2000
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2008

………………………..

……………………………….

Vladimír Hruša

ing. Věra Hájková

starosta obce

Datum vyvěšení na úřední desce :
Datum sejmutí z úřední desky:

místostarosta

22.2.2008
10.3.2008

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2008.

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje

stupeň požárního
poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

HZS Ústí nad Orlicí

SDH Brandýs nad
Orlicí

SDH Podlesí

Při vyšším stupni poplachu jsou svolávány další jednotky podle rozhodnutí operačního a informačního
střediska Pardubického kraje.

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Podlesí

JPO V

9

Minimální počet
členů
v pohotovosti

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

AVIA A21.1 f spec

1

PS 12

2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2008.

Členové jednotky
funkce

Jméno

mobil

velitel
velitel
družstva
velitel
družstva

Charous Vladimír

603786517

Karel Záleský

605142823

Radoslav Hejl

605700197

strojník

Petr Sigl

736287299

strojník

Jaroslav Skalický

736720304

hasič

Karel Melda

605834253

hasič

Jan Charous

731709188

hasič

Jaroslav Hašek

608667754

hasič

Martin Faltýsek

605936668

