Požární

řád

obce

Stachy
Obecně

závazná vyhláška

č.

7/2011,

kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické
osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.
Zastupitelstvo obce Stachy se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usnesením č.l5
usneslo vydat na základě § 29 odst. I písmo o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písmo b) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § I O písmeno d)
a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č.l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb .. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Úvodní ustanovení
Požární řád Obce Stachy upravuje orgamzac1 a zásady
v obci Stachy a jejich místních částí.

Čl. 2
Vymezení
v obci

činnosti

osob,

pověřených

zabezpečení

zabezpečováním

požární ochrany

požární ochrany

V obci Stachy a v místních částích Úbislav a Jaroškov je zřízena jednotka sboru
dobrovolných hasičů, kde za činnost jednotky PO odpovídá její velitel. Za požární ochranu
v celé obci odpovídá starosta Na obecním úřadě je zaměstnanec obce, který byl pověřený
plněním úkolů na úseku požární ochrany, jenž organizuje preventivně výchovnou činnost v
obci, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádaní

době

kulturních, sportovních, společenských, zábavných a jiných obdobných
akcí (politických, náboženských apod.), kterých se zúčastňuje větší počet osob je nutno
v plném rozsahu respektovat Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích. kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Organizátor akce je povinen předložit obci, ve které bude akce pořádána zprávu o způsobu
zajištění podmínek požární bezpečnosti, kdy zpráva se předkládá nejméně 5 pracovních dnů
pře zahájením akce. Na akcích, kde budou použity zvláštní pyrotechnické efekty a ohňostroje
musí organizátor této akce toto oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem na Krajské
operační středisko HZS JčK v Českých Budějovicích, který může stanovit další podmínky
popř. tuto akci zakázat.
V době zvýšeného nebezpečí požáru (období mimořádných klimatických podmínek,
v období sklizně úrody, hospodářských pracích v lese a v období využívání přírodního
prostředí k rekreaci platí Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení

požární ochrany

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje územní odbor
Prachatice a to na požární stanici Vimperk (tísňové telefonní číslo 150, popř. 112). Jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce sé svolává sirénou (lze ji spustit dálkově KOPIS JčK
Č. Budějovice) nebo mobilním telefonem, popř. kombinací obojího.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných
a vybavení

hasičů

obce (JSDHO), kategorie,

početní

stav

a) Obec Stachy zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie jednotek požární ochrany, jejich početní stavy, vybavení požární technikou
a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu Obce Stachy.
b) Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy ve Stachách se při
vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Stachy č.p.
327 nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Stachy.
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy v Úbislavi se při

c)

vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice "Úbislav"
nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Úbislav.
d)

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stachy v Jaroškově se při
vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice "Jaroškov"
nebo na jiné místo, po dohodě s velitelem JSDHO Jaroškov.

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 Stachy stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinné čerpání požární
vody jednotkám PO, což vychází z Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2003, kterým se
stanoví podmínky zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
• Stachy
1. Stašský potok
2. Rybník
3. Horský potok v Šebestově
4. Spůlka
• Úbislav
1. Horský potok
2. Úbislavský rybník
umělé (hydrantová sít: požární nádrže a nádrže pro zachycení dešťové vody)
Vnější požární hydranty se nacházejí:

•

Stachy

1. Hlavní řad u čp. 296
2. naproti VK servisu v Michalově
•

Úbislav
1. u čp. 72 Sláma
2. u čp. 26 Bernard
• Jaroškov
1. Hydrantová síť je nefunkční
2. Požární nádrže a nádrže pro zachycení dešťové vody se nacházejí:
• Stachy
1. Požární nádrž u Hotelu Zlatá Hvězda Šebestov
2. Vodní nádrž pro zasněžování Zadov
• Úbislav
1. není
• Jaroškov
1. Požární nádrž u čp. 8
2) Obec zpracuje a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody
pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu
a odjezdu vyznačí na příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předá jednotce
požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor
Prachatice.
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_ll
4
) Vlastník pozemku nebo vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení
je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede
prokazatelné tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li
svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. 1)
IJ §7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven
jejich označení

požárů

a dalších míst, odkud lze hlásit požár a

způsob

Úlohou ohlašovny požárů je zejména:
a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku,
b) vyhlásit požární poplach místní jednotce,
c) povolat jednotku na místo zásahu,
d) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na krajské operační středisko
telefonním číslem 150 popř. 112, je-li požár ohlášen občanem nebo zaměstnancem
právnické nebo podnikající fyzické osoby.
Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou "Ohlašovna požárů", vybavena
vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem
ohlašovny požáru. Tato místa se označují tabulkou s nápisem "OHLAŠOVNA POŽÁRU"
nebo "ZDE HLAŠTE POŽÁR" anebo symbolem telefonního čísla "150" a "112". Uvedenými
místy mohou být, po projednání s vlastníkem nebo uživatelem, telefonní stanice, u kterých je
zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo jimi mohou být veřejné telefonní
stanice.
Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 8
Způsob

vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25sec. tón - 1Osec. pauza- 25 sec. tón) nebo
b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ") po dobu jedné minuty Ue jednoznačný
a nezaměnitelný s jinými signály). V případě poruchy technjckých zařízeni pro
vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje houkající sirénou na
požární technjce anebo mobilním telefonem velitele jednotky SDHO.

ČI. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle vyp1su z
požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3
Požární poplachový plán Jihočeského kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek
požární ochrany (dále jen "jednotek") v Jihočeském kraji při hašení požárů a prováděni
záchranných prací na celém území Jihoče ského kraje a při poskytování pomoci sousedním
krajům a pomoci sousedním státům. Upravuje povolávání jednotek, způsob vyhlašování
stupňů poplachu, činnost ohlašoven požáru a operačních a informačních středisek Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje.
Přehled dalších sil a prostředků a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných
a likvidačních prací v obci je veden na Obecním úřadě Stachy, který je zajištěn na základě
smluvních vztahů s fyzický@ a právnickými osobami, kde je uveden i způsob jejich
povolávání. Obecním úřad Stachy, stále udržuje jeho aktuální stav.

Čl.lO

Účinnost
Tato

obecně

závazná vyhláška nabývá účinnosti 30 dnem po jejím vyhlášení.
RNDr. Petr Šebelík, CSc.
starosta obce Stachy

Příloha č.

1
Kategorie, početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými
požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Stachy
Dislokace JPO- Stachy
Kategorie - JPO II
Počet členů- 15
Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu
1X CAS 32/8200/800
lx CAS 24/3200/400
lx DA8-Avia
1x velitelský vůz VW
lx AZ 30 LIAZ
lx PPS 12
6x Dýchací technika SA TURN
1x Plovoucí čerpadlo
2x Motorová pila (Husquama)

Jaroš kov
Dislokace JPO- Jaroš kov
Kategorie - JPO V
Počet členů- 5
Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu
lx PPS 12

Úbislav
Dislokace JPO- Úbislav
Kategorie - JPO V
Počet členů- 5
Požární technika a základní věcné prostředky PO s uvedením početního stavu
lx DA 8 Avia
lx PPS 12

prostředky

Příloha č.

2
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci
Stachy a jejich místních částí.
Obecní úřad Stachy č.p. 200
Požární zbrojnice Stachy č.p. 327
K ohlášení požáru je dále možno využít:
telefonní automaty s bezplatným voláním na tel. č. "150" nebo "112" a nebo
mobilní telefon s bezplatným voláním na tel. č. ,,150" nebo "112".

Příloha č.

3
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního
poplachového plánu kraje

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v obci Stachy určeny jednotlivé stupně požárního poplachu, které vyhlašuje Krajské operační
středisko Hasičského záchranného sboru JčK. Stupeň poplachu se stanoví z potřeby nasazení
sil a prostředků jednotek pro místo zásahu a popřípadě dalších složek integrovaného
záchranného systému potřebných ke zdolávání požárů a k záchranným pracím a likvidačním
pracím při mimořádných událostech, přičemž operační středisko posuzuje při vyhlášení
stupně poplachu přijaté zprávy o mimořádné události, klasifikaci stupňů poplachu a
hodnocení závažnosti případu. V rámci požárního poplachového plánu kraje (dále jen
"poplachový plán") se vyhlašují čtyři stupně požárního poplachu Jedná se o tři stupně
požárního poplachu a zvláštní stupeň poplachu se vyhlašuje jen při zvlášť nebezpečné
události, kterou po zjištěných skutečností z místa události vyhodnotí KOPIS JčK s
ustanoveným štábem pro mimořádné události. Povolání potřebného počtu sil a prostředků
jednotek musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji situaci a
mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané
místo zásahu může být změněn požadavkem velitelem zásahu na potřebu sil a prostředků.
Při vyhlášení I. stupně požárního poplachu v obci je vyhlašován poplach následující
jednotkám požární ochrany:

Stachy
1)

stupeň-

JSDHO Stachy, HZS

JčK

Vimperk, JSDHO Zdíkov, JSDHO Vacov

JSDHO Stachy, HZS

JčK

Vimperk, JSDHO Jaroškov, JSDHO Vacov

Jaroškov
2)

stupeň-

Úbislav
3) stupeň- JSDHO Stachy, HZS JčK Vimperk, JSDHO Úbislav, JSDHO Vacov

Legenda a použité zkratky:
JPO
jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO
název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí
Kategorie JPO
území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů
skutečný počet členůjednotky; (minimální počet členů jednotky ajejich
funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších
předpisů).

HZS JčK
KOPIS JčK
kraje

Hasičského

Krajské

záchranného sboru Jihočeského kraje
záchranného sboru

operační středisko Hasičského

Jihočeského

