OBEC DIVEC, IČO 45978123.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

- Požární řád obce Divec.
Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě § 29, odst. 1, písm. o) zákona č.
133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů - úplné znění zákon 67/2001 Sb. – dále
jen zákon o PO), přijalo tuto obecně závaznou vyhlášku - Požární řád obce. Tento je
vydáván v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. vyhl. MV č.
246/2001 Sb. (o požární prevenci), se zákonem č. 128/2000 Sb. (o obcích). Dále
pak na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené 19. 11. 2003 (č.j. OS1/4/2003),
mezi obcemi Hradec Králové a Divec, vztahující se k výkonu přenesené působnosti.

Článek 1
Účel požárního řádu obce
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany na území
obce Divec. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v zabezpečení požární
ochrany obce (dále jen PO) a úkoly osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany města a vztah orgánů města k těmto osobám.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci
Zajištění požární bezpečnosti je nedílnou součástí práce všech pracovníků a
činovníků obce. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany jsou definovány
zejména zákonem č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.), vyhláškami MV č. 246/2001 Sb. o požární
prevenci a č. 247/2001 Sb. o jednotkách PO, v nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a
dalších předpisech.
2.1. Obecní zastupitelstvo obce jako nejvyšší výkonný orgán na úseku požární
ochrany je zejména povinno:
- stanovit koncepci a podmínky požární bezpečnosti obce,
- projednává přestupky v oblasti PO,
- vyhodnocovat zprávy a informace o stavu PO.
2.2. Pracovník zajišťující požárně preventivní činnost:
Zajišťováním požárně preventivní činnosti obce je pověřena společnost JJ
Trend, s. r. o. Náchod. Preventivně výchovnou činnost musí zajišťovat pracovník
jehož odborná způsobilost odpovídá požadavkům § 11 zákona o PO a plní zejména
tyto úkoly:
- provádí požárně preventivní kontroly v objektech ve vlastnictví obce,
- zajišťuje školení PO pro zaměstnance obce,
- kontroluje dodržování podmínek stanovených tímto požárním řádem,
- zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu požární ochrany obce,

-

navrhuje opatření k zabezpečení požární ochrany obce,
spolupracuje při organizování preventivně výchovné činnosti.

2.3. Základní povinnosti osob na úseku PO - povinnosti právnických a
podnikajících fyzických osob.
Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech
byly respektovány zásady PO, stanovené obecně závaznými právními předpisy a
zákonem o PO, vyhláškou o požární prevenci, stavebním zákonem atd.).
Nejdůležitější povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto požárního řádu. Povinnosti fyzických osob na úseku požární
ochrany jsou dány obecně závaznými právními předpisy zejména v § 17, 18 a 19
zákona o PO a § 42, 43 a 44 vyhlášky o požární prevenci. Nejdůležitější povinnosti
fyzických osob jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

Článek 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO obce
Trvalá pohotovost jednotek PO pro potřeby obce je zajištěna nepřetržitou
službou operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního
klidu akceschopností jednotky sboru hasičů obce Černilov. Akceschopnost tohoto
zajištění je ověřována min. jednou ročně provedením cvičného požárního poplachu
(pokud v průběhu roku nebyla ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu

Článek 4
Způsob ohlášení požáru a přijímání hlášení o vzniku požáru.
V rámci obce není zajištěna nepřetržitá služba na žádné ohlašovně požárů.
Každý občan je povinen bezprostředně po zjištění požáru ho ohlásit na okresní
ohlašovnu požáru telefonní linky č. 150 nebo krajskou ohlašovnu požáru
prostřednictvím některé sítě mobilních operátorů na číslo 150 nebo 112.

Článek 5
Dodržování podmínek požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Každý je povinen dbát na to, aby svou činností a počínáním, nezavdal příčinu ke
vzniku požáru nebo jinak neohrozil lidské životy, životy zvířat a nezpůsobil újmu na
svém majetku, majetku spoluobčanů, majetku obce a jiných podnikatelských
subjektů, zejména:
• Při činnostech, kdy je jakýmkoliv způsobem používán otevřený oheň ( pálení
klestí a staré trávy,
• veškeré práce spojené s údržbou kdy je používán otevřený oheň – řezání,
sváření a pod.,
• při používání hořlavých nátěrových hmot a ředidel, hořlavých kapalin –
např. líh, petrolej, benzín, nafta, oleje (rostlinné, motorové, převodové) a
veškeré mazací tuky, při manipulaci s hořlavými plyny – PB, acetylen, zemní
plyn.

•

při manipulaci s skladování hořlavých kapalin a chemických látek,
skladování dřeva a tuhých paliv, skladování sena a slámy,
• při instalaci elektrických, plynových a hlavně tepelných spotřebičů – sporáky,
vařiče, infra zářiče, PB vařiče a hořáky, kamna a kotle na všechny druhy
topných médií, dodržovat nařízení uvedené v návodu, týkající se bezpečné
instalace a používání,
Dbát na pravidelné kontroly a údržbu uvedených zařízení - pravidelné kontroly
a revize hromosvodů, topidel a spalinových cest včetně kouřovodů atd.
V objektech a zařízeních, kde dochází k většímu hromadění osob nebo při
společenských akcích, v objektech a zařízeních, kde jsou vyráběny, používány nebo
skladovány hořlavé nebo hoření podporující látky. – mít vypracovanou odpovídající
dokumentaci vztahující se k požární ochraně, zajištěny a odborně proškoleny
preventivní požární hlídky, dbát na volné únikové cesty a východy, dodržovat veškeré
příkazy, zákazy a nařízení v podobě bezpečnostních cedulí, označeny hlavní uzávěry
a vypínače, mít v dostatečném množství odpovídající hasební prostředky.
Za dobu trvání zvýšeného nebezpečí požáru je považováno např. období pálení
klestí a staré trávy, pálení dřevěného odpadu (větví) po těžbě dřeva v lesích,
zpracování a skladování sena a slámy, proces čištění a skladování obilnin.
V neposlední řadě je považováno za období zvýšeného nebezpečí požáru období
sucha.

Podmínky a povinnosti vztahující se k požární bezpečnosti jsou dále uvedeny v příloze
č.1 a č.2 tohoto požárního řádu obce nebo v podobě vyhlášky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti
Hydrantová sít

Umístění
Hydranty, určené v případě potřeby
k odběru požární vody jsou umístěny po
celé obci, cca po 300m. Všechny jsou
dostupné po pevné komunikaci

Počet

Druh

9

Nadzemní

Počet
1 rybník
plocha 200 m2
vydatnost 400
m3

Přístup
Přístup po hlavní
komunikaci

Požární nádrže – rybníky

Umístění
Uprostřed obce Divec

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu
Seznam míst odkud lze hlásit požár a jejich označení : Veřejná telefonní
stanice u objektu obecního úřadu a v zahrádkářském areálu.
K ověření požárního řádu obce, ověření funkčnosti věcných prostředků PO,
použitelnosti zdrojů požární vody, spojového zařízení pro vyhlášení požárního
poplachu se vyhlašuje nejméně 1x ročně cvičný požární poplach.

PŘÍLOHY POŽÁRNÍHO ŘÁDU OBCE
DIVEC
Příloha č. 1
Nejdůležitější povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku,
věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem
na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném
stavu. Instalovat a používat lze pouze schválené druhy.
vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat
volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové
cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízení elektrické
energie, k uzávěrům plynu, vody, topení a produktovodům, k věcným
prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních
zařízení.
dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků nebo činnosti.
označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na
kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní
zařízení.
pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně
odstraňovat zjištěné závady (provádí odb.způsob.osoba na úseku PO, technik PO,
preventista PO).
stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí
provozované činnosti.
prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti
provozovaných činností.
zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo
výrobcem zařízení.
stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob
pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a
technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy
a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze
osobami s příslušnou kvalifikací.
mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení
preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností
na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a
informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem
o PO a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.
poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky
nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku
požáru.
bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje, každý požár vzniklý při činnostech, které provozují,
nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem
na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných
opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto
činnost, případně může takovou činnost zakázat.

Příloha č. 2
Nejdůležitější povinnosti fyzických osob
-

-

-

-

-

-

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování
a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi
nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
zajistit přístup k rozvodným zařízení elektrické energie a k uzávěrům plynu,
vody a topení.
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
místech.
obstarávat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany
v rozsahu stanoveném zákonem.
zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům
požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a
věcné prostředky v provozuschopném stavu, uvedené povinnosti se vztahují na
osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.
vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolání požáru a záchranné práce.
umožnit orgánům státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při
zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně
poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertízy ke
zjištění příčiny vzniku požáru.
oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které
vlastní nebo užívá.
dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činnosti.

ten, kdo je povinen vykonávat dozor nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby
svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba nesmí
-

provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících
přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení.

-

omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární
techniku.
provádět vypalování plošných travních a jiných porostů.
vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tísňového volání.

Příloha č. 3
Výpis z poplachového plánu okresu Hradec Králové

Stupeň poplachu

Předurčené jednotky PO k zásahu dle poplachového plánu

I. stupeň
II. stupeň

JPO HZS Hradec Králové, JPO SDH Černilov
JPO HZS Hradec Králové, JPO SDH Třebechovice pod
Erebem,
JPO SDH Svinary
JPO SDH Smiřice, JPO SDH Malšova Lhota

III. stupeň

Vyvěšeno : 12.11.2012
Sejmuto : …………….

