Vyhláška č. 2/2013
Obec Církvice na základě usnesení č. 29/2013 zastupitelstva ze dne 18.4.2013 podle § 29
odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně , ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst.3 písm.d)a § 16 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., provedení zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 498/2002 Sb. a podle §10 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává obecně
závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Účel předpisu
Požární řád stanoví zásady organizace a zásady zabezpečení požární ochrany v katastrálním
území obce dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.. Určuje základní povinnosti právnických
osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany. Stanovuje
úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce.

Čl. 2
Organizace požární ochrany
1. Za požární ochranu odpovídá obec Církvice, která plní v samostatné působnosti
povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně a k jejímu zajištění
a) pro ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi zřizuje 1 jednotku kategorie JPO V na základě § 65 odst. 1 písm.c)
b) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
c) zřizuje ohlašovnu požáru, odkud lze hlásit požár,
d) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
e) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru ve svém katastrálním území
obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
f) organizuje preventivně výchovnou činnost,
g) obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce
h) obec plní obdobné povinnosti uložené tímto zákonem právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám.
2. ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna
a) jednotkou SDH v obci Církvice kategorie JPO V, které zabezpečuje výjezd družstev ve
svém katastrálním území obce
b) dále jednotkami požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje

3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1. obce
a) prověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v katastrálním území obce
minimálně 1 x za půl roku a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně obce o výsledku stavu bude veden prokazatelný záznam

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:
Pálení hořlavých látek fyzickými osobami.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období nepříznivých klimatických podmínek (déletrvající sucho),
b) období sklizně zemědělské úrody- období senoseče
c) vznik mimořádných událostí.
3. Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje:
Provozované činnosti právnických a podnikajících fyzických osob v územním katastru
obce – truhlářská činnost
stavebně montážní činnost-plasty
výroba pracích a kosmetických prostředků
čerpání a stáčení PHM v katastru obce - čerpací stanice
Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 9
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedené
v čl. 5

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie početní stav a
vybavení
1. početní stavy a vybavení jednotek
Kategorie jednotky
Počet členů celkem
Počet a velikost družstev
Požární stříkačka
Dopravní automobil

JPO V
16+1 velitel jednotky
1+7
PPS 12, PPS 15, kalové
čerpadlo PH 1000
Fiat Ducato

2+6
PPS 12, PPS 8
Škoda Fabia

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice

Čl. 6
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby byly (podle míry požárního nebezpečí
provozovaných činností) respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy,
zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 246/2001
(vyhláška o požární prevenci), zákonem č.183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění a
dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Čl. 7
Základní povinnosti fyzických osob
1. Fyzická osoba je povinna:
A) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při použití tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů tím, že:
a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv
b) nebudou bez dozoru ponechána roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotřebiče (dle návodu výrobce)
c) bude ukládán popel na bezpečné místo
d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
e) minimální vzdálenost nelze-li jí dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná
paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
f) 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 požáru při skladování hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek tím, že:
a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem
b) při používání spotřebiče na propan-butan budou umístěny provozní tlakové kovové
nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného
ohně, 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)
c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv
d) 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
C) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm
zejména tím,že:
a)bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha
b) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a
hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit
a uložit na bezpečné místo
D) Zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech
ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat
zjištěné závady
E) Udržovat topeniště, kouřovody a komíny v řádném stavu a nepoužívat komíny a
spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího
odstranění
F) Plnit příkazy a dodržovat zákazy na vyznačených místech, udržovat přádek na půdách, ve
sklepích a jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního
zásahu
G) 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 el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce
H) Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy
I) Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné
věcné prostředky požární ochrany
J) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár
K) Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý
vzniklý požár při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
L) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zajišťování
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
2. Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě a bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísň. volání
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací
c) poškozovat nebo zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
e) používat barevné označení vozidel, lodí, letadel jednotek požární ochrany
f) provádět vypalování porostů.

Osobní věcná pomoc
Každý je v souvislosti se zdoláváním požáru povinen:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k omezení šíření
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obce
e) každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci
potřebné ke zdolávání požáru)

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo:
a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se PO na označených místech
b) neumožní přístup na nemovitosti při cvičení jednotky PO, ačkoliv je k tomu povinen
podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce
c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky PO vydané podle § 88 odst.1
písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotřebičů a komínů
e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky PO nebo požárně
bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných
prostředků PO nebo požárně bezpečnostních zařízení
f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového
volání
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností
h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření
uložená orgánem státního požárního dozoru
i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoliv je
k tomu povinen
j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování
příčiny vzniku požáru
k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně
nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup
k rozvodným zařízením el. energie a uzávěrům plynu, vody a topení
l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje
zapálení, nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací, nebo neumožní jednotce PO vstup na
nemovitost při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací
m) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti nebo
rozhodnutí o zastavení provozu
n) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoliv nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy

o) zanedbá z hlediska PO dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání
r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin
s) vypaluje porosty
t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár
v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá
u) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku
v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel PO
z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití
požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry
Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze udělit pokutu do 10 000,- Kč, za přestupek
podle odst. 1 písm. e) až l) 20 000,- Kč a za přestupek podle odstavce 1 písmeno m) až z)
pokutu do 25 000,- Kč.

Čl. 8
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah.
Umělé:
Církvice, Jakub – podzemní požární hydranty
Přirozené:
říčka Klejnarka

Čl. 9
OHLAŠOVNY POŽÁRU
Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem níže uvedených ohlašoven požáru včetně jejich označení „Ohlašovna
požáru“
V katastru obce Církvice jsou tyto níže uvedené ohlašovny požáru:
Církvice

Obecní úřad (dop. hodiny )
Veřejná tel. stanice (u obchodu)

tel. 327 571 491
tel. 327 571 725

Jakub

Valenta Tomáš

tel. 327 571 338

Požární poplach v obcích lze vyhlásit – místním rozhlasem a sirénou

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška:
Tato vyhláška se vyhlašuje dnem:
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:

č. 3/2005
19.4.2013
6.5.2013

Jiří Volenec
starosta obce

Příloha : Výpis z poplachového plánu okresu

