OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2007
Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 12.12.2007
usnesením č. 37/2007 vydává na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Přední Výtoň upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
K řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární
ochrany obec:
a) zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Přední Výtoň ( dále
JSDHO) ke zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidaci mimořádných
událostí a živelních pohrom. Členové této jednotky vykonávají činnost
dobrovolně na základě Dohody o členství v JSDHO,
b) jmenovacím dekretem jmenuje velitele JSDHO,
c) projednává stav požární ochrany v obci v Zastupitelstvu obce nejméně
jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících
vztah k požární ochraně obce,
d) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu požárního preventistu.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje:
1.jednotka PO: JSDHO Přední Výtoň
2.jednotka PO: HZS PS Frymburk
3.jednotka PO: JSDHO Loučovice

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Právnické a fyzické osoby zajišťují, aby při všech činnostech byly
respektovány zásady požární bezpečnosti stanovené obecně závaznými
předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláškou MV
ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a dále obecně
závaznými vyhláškami obce k zabezpečení požární ochrany.
2)
Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto řádu
považují:
období mimořádného sucha
období sklizně píce a obilovin
topné období
mimořádné události se zvýšeným požárním nebezpečím
shromáždění většího počtu osob při různých akcích
3)
Při činnostech v objektech se stanovuje :
zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v uzavřených
prostorách tam, kde je nebezpečí vzniku požáru
vlastník objektu nebo provozovatel akce je povinen rozmístit v objektu
hasicí přístroje v potřebném množství druzích na vhodných a dobře
přístupných místech.
Při činnostech, jejichž součástí má být předvádění některých činností, které
by mohly představovat zvláštní rizika/ elektrozařízení, plynové spotřebiče/,
jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování požadavků
zvláštních právních předpisů.
Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří
hořlavou nebo výbušnou směs.
4)
Při činnostech na venkovním prostranství se stanovuje:
Zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení
zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.
Zákaz pálení klestí na veřejných prostranstvích
Ohňostroje při společenských akcích smí provádět pouze právnická nebo
fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a pořadatel zajistí
přítomnost požární hlídky.
Při akcích, které by mohly představovat zvláštní rizika – např.
pyrotechnické efekty, plnění balónků plynem, jsou osoby konající tuto činnost
povinny zajistit dodržování zvláštních předpisů.
Je zakázáno plnění balónku plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří
hořlavou nebo výbušnou směs.
Prodejní místa, stánky a pouťové atrakce musí být umístěny tak, aby byl
umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k znemožnění nebo omezení
přístupu k požárně bezpečnostním zařízením či věcným prostředkům požární
ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.
5)
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí požáru :
Za splnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru, které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu
zák.č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

1)

odpovídají všechny fyzické osoby, které se nacházejí na územní obce Přední
Výtoň, a všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,
které na území obce vyvíjejí svoji činnost. Tyto osoby jsou povinny Obecnímu
úřadu v Přední Výtoni neprodleně oznámit skutečnost rozhodnou pro zvýšení
nebezpečí vzniku požáru. Zároveň oznámí opatření, které učinila /stanoví
hlídky apod./.
K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se stanovuje zákaz kouření, zákaz rozdělávání ohně v prostorech a
na místech, kde může dojít k jeho rozšíření, zákaz vjezdu motorových vozidel
na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků uvedených nemovitostí, kteří
zabezpečují opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zákaz
táboření mimo vyhrazené prostory a zákaz používání vody ze zdrojů vody,
určených pro hašení požárů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární
ochrany, uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v tabulce
č.1 , početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v tabulce č.2.
Tabulka č.1

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Minimální počet
členů

Minimální počet
členů
v pohotovosti

Přední Výtoň

III

8

0

Tabulka č.2
Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS – 25

1

Avie A30K

1

Stříkačka PPS – 12

2

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice Přední Výtoň č.p. 64 a nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
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 stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný
požární zásah.
Přední Výtoň
a) přirozené: Lipenská přehrada ( Areál letních sportů), Výtoňský potok
b) umělé: Stabilizační rybník ČOV, Vodovodní řad-hydrant u penzionu Barborka
část obce Frýdava
a) přirozené: Lipenská přehrada (převoz)
b)umělé:Vodovodní řad-hydrant penzion U přívozu a domu č.p.41
část obce Pasečná
a) přirozené: potok pod ČOV, rybníček v zatáčce u Perneku, Horský potok na Lindě,
Světlý potok v zatáčce U bejka.
b)umělé:Vodovodní řad-hydrant u ČOV
část obce Svatý Tomáš
a) přirozené: rybník na p.č. 2943/1( k.ú. Pasečná) u č.p. 125, rybník na p.č 2942/1 a
2944/6 (k.ú.Pasečná) u č.p.118, Horský potok na Lindě, Lipenská přehrada
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného
směru příjezdu/příjezdové komunikace/, který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní
odbor Český Krumlov.
(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.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace/ ke zdrojům vody pro hašení je
povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Tuto povinnost má i
správce, nájemce, uživatel (a pod.) pozemku/příjezdové komunikace/.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů.
a) Obecní úřad v úřední hodiny-tel 380735924
b) velitel JSDH 380735914
c) veřejný telefonní automat
Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru HZS
Jihočeského kraje na linku 150.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. 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 (je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje sirénou na vozidle JSDH, mobilními telefony,
spojkou nebo voláním HO-ŘÍ.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2008

……………....................
Petr Klobusovský
Místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 29.12.2007

............. ………………
Regina Houšková
starostka obce

