Obecně závazná vyhláška č. 12/2007,

Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě §
10 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů a podle § 29 odst. 1,
písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1
odst. 3, písm. d) nař. vl .č. 172/172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto
obecně závaznou vyhlášku – Požární řád obce, který je přílohou této vyhlášky.

Čl. 1
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 18. července 2007.

…………………………………………
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

…………………………………….…
Josef Maťa, starosta

Obec KŘEPICE
vydává podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
podle § 29 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 1 odst. 3, písm. d) nař. vl. č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, tento

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek 1
Požární řád, vyhlášený obecně závaznou vyhláškou ze dne 29. června 2007, upravuje
vytváření podmínek pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry a podmínky
pro poskytování pomoci při živelných pohromách, upravuje organizaci a stanoví zásady
provádění požární ochrany na území obce. Určuje úkoly osob, pověřených zabezpečením
požární ochrany obce a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Článek 2
1.

2.
3.

3.

Základní povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména používáním
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a
používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci
s otevřeným ohněm,
b) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
v objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním
předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech,
d) obstarat a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky
požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně,
e) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo v užívání podmínky pro rychlé
zdolání požáru a pro záchranné práce,
f) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření
dodržování předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo
užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
Fyzická osoba nesmí:
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou zvláštními předpisy pro výkon takových prací,
b) poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární
ochrany.
Fyzická osoba se podle § 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 78, odst. 1, písm.j),r) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, dopustí přestupku i tím, že
a) nedodrží právní předpisy o skladování a manipulaci s hořlavými látkam, nebo
nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup lk rozvodným zařízení
elektrické energie, plynu a vody,
b) vypaluje plošně prostory.

Článek 3
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny řídit se platnými předpisy PO v oblasti
jejich podnikání.

Článek 4
1)
2)
3)

4)

Odpovědnost obecního úřadu za požární ochranu obce
K prověřování dodržování předpisů o požární ochraně ustavuje obecní úřad kontrolní
skupinu, která provádí preventivní požární kontroly. Kontrolní skupina je řízena
preventistou obce.
Starosta obce zmocňuje k ustavení preventisty požární ochrany obce a členů kontrolní
skupiny velitele JSDZ, který oznamuje obecnímu úřadu změny ve složení kontrolní
skupiny.
Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly:
a) organizuje a vyhodnocuje preventivní kontroly prováděné kontrolní skupinou,
b) vede seznam objektů a subjektů, vyčleněných k provádění preventivních kontrol,
c) zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby byly
kontroly provedeny alespoň jednou za dva roky, pokud nevyžaduje požární
nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší,
d) plán preventivních požárních kontrol projednává na vyšším stupni HZS.
Na základě kontrolních zjištění obec:
a) ukládá opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru nebo
ke ztížení záchrany osob a majetku a kontroluje plnění těchto opatření,
b) rozhoduje o vyloučení věcí z užívání.

Článek 5
Osobní pomoc
Každý občan je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opatření pro záchranu hroženích osob,
b) uhasit požár jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně zjištěný požár na některou ohlašovnu požáru v obci (čl. 7 PŘ),
nebo zabezpečit jeho ohlášení na operační středisko HZS regionu – telefonní číslo:

150
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, nebo
velitele jednotky požární ochrany obce.
Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany, nebo na
výzvu obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje požární vody, spojová zařízení a jiné
věci potřebné ke zdolání požáru.

Článek 6
Druh, velikost a vybavenost jednotky požární ochrany
1. V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), sídlo a hasební
techniku má v prostorách obecní budovy, č.p. Křepice č. 336
2. Velitelem JSDH byl jmenován p. Josef H o r á k ml., tf.: 604 244 988

3. Zdroje požární vody pro účely požární ochrany v obci (hydranty veřejné vodovodní
sítě) jsou rozmístěny rovnoměrně po celé obci a seznam jejich umístění tvoří
samostatnou a nedílnou přílohu tohoto požárního řádu.
4. Vlastníci (správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni udržovat je
v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany a obecní úřad zadává nejméně 1x
ročně provedení odborné kontroly hydrantů.

Článek 7
Vyhlašování požárního poplachu
1. Požární poplach v obci se vyhlašuje sirénou, nebo pomocí místního rozhlasu signálem
„HOŘÍ“.
2. V obci jsou tyto ohlašovny požáru:
a) Radnice obecního úřadu, telefon: 519 417 830, + signální zařízení na budově,
b) místo trvalého pobytu starosty obce (označeno štítkem „Ohlašovna požáru“)
c) vrátnice společnosti ZEMOS, telefon: 519 417 367
Aktuálně platné kontakty na vyšší složky HZS, na Policii ČR, Zdravotní službu
rychlé záchranné pomoci, Pohotovostní službu plynárenské společnosti, Pohotovostní
službu elektrárenské společnosti a Pohotovostní službu vodárenské společnosti jsou
zveřejněny na POŽÁRNÍCH POPLACHOVÝCH SMĚRNICÍCH, vyvěšených na
obecním úřadě, ve všech objektech vlastněných obcí a v objektech s větším soustředěním
obyvatel.

Článek 8
Účinnost požárního řádu
Datum účinnosti tohoto požárního řádu je zveřejněno obecně závaznou vyhláškou ze
dne 29. 6. 2007, která je v jednom stejnopisu přílohou originálu požárního řádu.

Článek 9
Seznam příloh
1. OZV ze dne 29. 6. 2007.
2. Seznam hydrantů a jejich umístění v obci.
3. Kontakty na regionální pohotovostní složky.

V Křepicích, 15. června 2007, vydal

.………………………………………
Josef Maťa, starosta obce

