OBEC SVíDNICE

Obecne závazná vyhláška
obce Svídnice

c. 1/2008,
kterou se vydává Požární rád obce Svídnice
Zastupitelstvo obce Svídnice se na svém zasedání dne 7.10.2008 usneslo vydat na
základe ust. § 29 odst. 1 písmo o) zákona c. 133/1985 Sb., o požární ochrane, ve znení
pozdejších predpisu a v souladu s ust. § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
c. 12812000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne
závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

CI. 1
Úvodní ustanovení
Požární rád obce Svídnice upravuje organizaci a zásady zabezpecení požární ochrany
v obci Svídnice vcetne místní cásti Prácov dle § 15 odst. 1 narízení vlády c. 172/2001 Sb., k
provedení zákona o požární ochrane, ve znení narízení vlády C.49812002Sb.

CI. 2
Vymezení cinnosti osob, poverených zabezpecováním požární
ochrany v obci
1) Za zabezpecení požární ochrany v rozsahu pusobnosti obce odpovídá obec Svídnice,
která plní v samostatné a prenesené pusobnosti povinnosti, vyplývající z predpisu o požární
ochrane.
2) Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zajištena jednotkou sboru dobrovolných hasicu
(dále jen "JSDH") obce podle cI. 5 této vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany
Hasicského záchranného sboru Pardubického kraje.
3) K zabezpecení úkolu podle odstavce 1) obec:
a) poveruje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálne lx za rok
a vždy po mimorádných událostech majících vztah k požární ochrane obce,
b) poveruje kontrolou dodržování povinností stanovených predpisy o požární ochrane
ve stanoveném rozsahu starostu obce.

CI. 3
Podmínky požární bezpecnosti pri cinnostech, v objektech nebo
v dobe zvýšeného nebezpecí vzniku požáru se zretelem na místní
podmínky
1) Období zvýšeného nebezpecí vzniku požáru vyhlašuje a odvolává hejtman na úrední
desce krajského úradu. Obecní úrad Svídnice zverejní toto vyhlášení zpusobem v míste
obvyklým.
2) Za dobu se zvýšeným nebezpecím vzniku požáru se považuje:
a) období nadmerného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a prípadne s dlouhodobe
vysokou teplotou vzduchu (dále jen "období nadmerného sucha"),
b) období sklizne, poskliznových úprava naskladnování pícnin a obilovin (dále jen "období
sklizne").
3) Místem se zvýšeným nebezpecím vzniku požáru v období nadmerného sucha a období
sklizne se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostrední okolí do vzdálenosti 50 metru,
b) suché travní porosty,
c) plochy zemedelských kultur,
d) sklady sena, slámy a obilovin,
e) další místa, na nichž se provádejí cinnosti dle odst. 2 písmob).
4) V dobe zvýšeného nebezpecí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpecím
vzniku požáru zakázáno:
a) rozdelávat nebo udržovat otevrený ohen,
b) kourit,
c) odhazovat horící nebo doutnající predmety,
d) vjíždet motorovým vozidlum na lesní, polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel
vlastníku lesu, kterí zabezpecují opatrení pro dobu zvýšeného nebezpecí vzniku požáru a
dále motorových vozidel používaných k preprave píce pri sklizni a úrody pri žních; tato
vozidla jsou pri jízde po poli nebo pri práci v místech skladování vybavena lapaci jisker
nebo jiným obdobným zarízením,
e) odebírat vodu ze zdroju pro hašení požáru k jiným úcelum,
f) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

CI. 4
Zpusob nepretržitého zabezpecení požární ochrany
1) Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami ajinými
mimorádnými událostmi v katastru obce Svídnice je zabezpecena JSDH Svídnice a
Hasicským záchranným sborem Pardubického kraje.
2) Prijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy ci jiné mimorádné události v katastru obce
je zabezpeceno systémem ohlašoven požáru, uvedených v cI. 7.

CI. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasicu obce
1) JSDH, která provádí hašení požáru a záchranné práce pri živelných pohromách a
jiných mimorádných událostech a plní další úkoly ve svém územním obvodu:
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2) Clenové jednotky se pri vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice c.p. 99.

CI. 6

Prehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdroju vody pro hašení požáru a
podmínky pro zajištení jejich trvalé použitelnosti
1) Jako zdroj vody pro hašení požáru jsou urceny základní podzemními hydranty
stávajícího vodovodní radu.
2) Dalším zdrojem vody pro hašení požáru jsou ostatní podzemními hydranty
vodovodního radu a prirozené zdroje vody (reka, prehrada).
3) Plánek obce s vyznacením zdroju vody i dalších zdroju pro hašení požáru je uveden
v príloze c.l, která je nedílnou soucástí této vyhlášky.
4) Vlastník pozemku/príjezdové komunikace ke zdrojum vody pro hašení musí zajistit
volný príjezd pro mobilní požární techniku. Jestliže vlastník nevykonává vuci pozemku
nebo príjezdové komunikaci svá práva sám, zajistí, aby tuto povinnost splnily príslušné
osoby (napr. správce, nájemce, uživatel).
5) Opravy a provozuschopnost hydrantu zajištuje provozovatel verejného vodovodu.

CI. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár
1) Ohlašovna požáru na území obce Svídnice je zrízena:
a) kancelár Obecního úradu tel. 469 670 287 v úredních hodinách,
b) tel. 724589332,
c) rodinný dum p. Roztocila Mirka, Svídnice 46.
2) Jako další místo k ohlášení požáru nebo jiné mimorádné události na telefonní císlo
150 nebo 112 lze použít:
a) verejný telefonní automat u prodejny Jednota,
b) kancelár Obecního úradu v úredních hodinách,
c) rodinný dum, Prácov 14.
3) Ohlašovna požáru je oznacena tabulkou s nápisem "OHLAŠOVNA pOžÁRu".
Další místa k ohlášení požáru jsou oznacena tabulkou s nápisem "ZDE HLASTE požÁR"
nebo symbolem telefonního císla ,,150".

CI. 8
Zpusob vyhlášení požárního poplachu
1) Požární poplach muže být vyhlašován dálkove sirénou ovládanou z operacního
strediska Hasicského záchranného sboru Pardubického kraje signálem "požÁRNÍ
POPLACH", který je vyhlašován prerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
2) Signálem "požÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným sirénou vozidla JSDH Svídnice
(napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO - RÍ", "HO - RÍ") nebo
3) Signálem "požÁRNÍ
Svídnice.

POPLACH", vyhlašovaným verejným rozhlasem v obci

CI. 9
Seznam sil a prostredku
.1) Seznam sil a prostredku jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v príloze c. 2.

CI. 10
Záverecná a zrušovací ustanovení
1) Obsahem prílohy c.l, která je nedílnou soucástí této vyhlášky, je plán obce
s vyznacením zdroju vody pro hašení požáru.
2) Obsahem prílohy c.2, která je nedílnou soucástí této vyhlášky, je seznam sil a
prostredku jednotek požární ochrany Pardubického kraje.
3) Zrušuje se obecne závazná vyhláška c. 1/2007 Požární rád obce Svídnice a Prácov,
která nabyla úcinnost dne 20.7.2007.

CI. 11
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 9.10.2008.
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