OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2001
kterou se vydává

POŽÁRNÍ

ŘÁD

obce Ž I H O B C E
Zastupitelstvo obce Žihobce se podle § 10 písm. a) a § 84 odst.2, písm.i) zákona číslo
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s§ 29 odst.1, písm.o) zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně, úplné znění č. 67/2001 Sb., usneslo dne 31.8.2001 vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Žihobce.

Článek 1
ÚČEL PŘEDPISU
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen „PO“) v obci. Určuje
povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených
zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Článek 2
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY
Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obec :
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím a
likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom
b) jmenuje velitele jednotky SDH
c) projednává přestupky v oblasti požární ochrany
d) projednává stav PO v radě obce pololetně a v zastupitelstvu obce nejméně jednou za rok a
vždy po závažném požáru v obci

Článek 3
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH
OSOB
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady
PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v
platném znění, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem FS č.50/1976. (stavební zákon) v platném
znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Článek 4
POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
1. Fyzické osoby jsou povinny:
A) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že :
1. v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
2. nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna,zapnuté elektrické nebo plynové
spotřebiče
3. bude popel ukládán na bezpečné místo
4. budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
5. minimální vzdálenost , nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů,na pevná
paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů
na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm
v ostatních směrech.
B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek tím, že :
1. budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých
kapalin odstraňovány bezpečným způsobem
2. při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní tlakové nádoby na lehko
přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně.Zásobní
kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou
ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,na půdách, v garážích,
kotelnách, šachtách bytových jader,v místnostech tvořících bytová příslušenství,
v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových
cestách
3. tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv
4. bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo
skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej
dále rozšiřovat
5. bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně : 100m od zemědělských středisek a lesů
- 60 m od veřejné komunikace
- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí
- 30 m od krajního vodiče elektrického vedení o vysokém napětí
C) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm
zejména tím, že :
1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha
2. při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a
hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po dokončení spalování oheň
uhasit a popel uložit na bezpečné místo
3. při spalování odpadu vzniklého při těžební a pěstební činnosti lesního porostu budou
dodržovány zásady dle zpracovaných organizačních a technických opatření
4. v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty
5. v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
D) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů , kouřovodů a spotřebičů paliv
v objektech ve svém vlastnictví , v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním

E)
F)
G)
H)

I)
J)
K)

předpisem a odstraňovat zjištěné závady
udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a
spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do
jejího odstranění
plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech
udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít
ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu
vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby
znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo
ztížily záchranné práce
udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy
obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a
jiné věcné prostředky požární ochrany
řádně vykonávat dozor nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl
zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám

2. Fyzické osoby nesmí :
A) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
B) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany
C) vypalovat travní porost

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku,se postihuje
pokutou až do výše 15 000,- Kč.

Článek 5
OSOBNÍ A VĚCNÁ POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Každý je povinnen v souvislosti se zdoláváním požáru :
A)
B)
C)
D)

provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
uhasit požár jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
neodkladně ohlásit zjištěný požár
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obecního úřadu
E) poskytnou na výzvu velitele zásahu,velitele jednotky požární ochrany nebo obecního
úřadu dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke
zdolání požáru

Článek 6
JEDNOTKY SDH OBCE
Obec zřizuje následující jednotky požární ochrany :
JPO V
JPO V
JPO V
JPO V

ŽIHOBCE
BÍLENICE
ROZSEDLY
KADEŠICE

velitel
velitel
velitel
velitel

Karel HARANT
Jiří PEŠŤÁK
Bohumil POLANKA
František BURDA

Článek 7
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární :
1. hydrantová síť : Žihobce , Bílenice , Rozsedly
2. požární nádrže : Žihobce , Bílenice , Rozsedly , Šimanov
3. potoky :

Rozsedly – Nezdický potok
Šimanov – Šimanovský potok

4. veřejné studny : Kadešice , Šimanov

Článek 8
OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů :
Žihobce

Bílenice
Rozsedly
Kadešice
Šimanov

obecní úřad
Žihobce 20
pož.zbrojnice
Žihobce 145
Peleška Josef
Žihobce 28
Harant Karel
Žihobce 31
dílna Agropol
Bílenice 1
Krčmář František Bílenice 23
Fiala Václav
Bílenice 86
Rožánek Jaroslav Rozsedly 19
Fuchs Jiří
Rozsedly 14
Polanka Bohumil Rozsedly 20
Fuks Jan VTS Kadešice 10
Beránek Václav Kadešice 67
Niebauer Františ. Šimanov 25

tel: 597139
tel : 597144
tel : 597413
tel : 597421
tel : 597129
tel : 597623
tel : 597612
tel : 597192
tel : 597195
tel : 597189
tel : 597124
tel : 597210
tel : 597238

do 16,00 hod.
od 16,00 hod.
od 16,00 hod
od 16,00 hod
do 16,00 hod
celodenně
celodenně
celodenně
celodenně
celodenně
celodenně
celodenně
celodenně

Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů :
1. Na linku tísňového volání 150 nahlásit : kde hoří , co hoří , telefonní číslo místní ohlašovny požárů ,
jméno a příjmení oznamovatele a vyčkat zpětného dotazu okresní ohlašovny požárů
2. Přijmout zprávu a zjistit jméno nahlašovatele
3. Vyhlásit místní požární poplach a předat adresu požáru místní jednotce SDH

Důležitá telefonní čísla :
Okresní ohlašovna požárů – tísňové volání
Policie ČR
Záchranná služba
Západočeská energetika

150
158
155
0186/306333

Článek 9
VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován následujícím způsobem :
Požární sirénou nepřetržitým tónem po dobu 25 vteřin s 10 ti vteřinovou přestávkou a opět tónem
po dobu 25 vteřin, ve všech částech obce Žihobce.

Článek 10
VÝPIS Z POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU

I. STUPEŇ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ

PRVNÍ JEDNOTKA PO

DRUHÁ JEDNOTKA PO

TŘETÍ JEDNOTKA PO

PS Sušice
SDHO Soběšice
SDHO Nezdice

SDHO Sušice
SDHO Dražovice
SDHO Bílenice

SDHO Strašín
SDHO Žichovice
SDHO Chmelná

Článek 11
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2001 .
Ruší se zároveň Požární řád obce který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1992.

Ing. Jiří Fuchs
starosta obce

Ing. Pavel Chalupka
zástupce starosty

