Obec Červená Hora

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2015
Obec Červená Hora na základě usnesení zastupitelstva ze dne 23.2.2015 podle § 29 odst. 1
písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
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 ČERVENÁ HORA
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Červená Hora 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 městysu
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Červená Hora,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
V obci Červená Hora je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPO V) a za její činnost
zodpovídá velitel jednotky.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádání akcí je nutno respektovat Nařízení Královéhradeckého kraje 4/2002 ze dne 9.
října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.
Obdobně platí Nařízení Královéhradeckého kraje 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se
stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)
Přijetí ohlášení o 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 nepřetržitou službou na požární stanici
HZS Královéhradeckého kraje (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112). Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na budově objektu kravína. Sirénu lze spustit ručně
stisknutím tlačítka na budově hasičské zbrojnice nebo budově kravína po rozbití krycího skla.
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Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou
součástí požárního řádu obce.
(2)
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do hasičské zbrojnice ve středu obce Červená Hora, nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a 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
a)
umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody,
apod.)
Vodní zdroj:

Čerpací stanoviště:

1. Požární nádrž

U objektu – střed obce

2. Vodovod –
hydrantová síť

Podzemní hydranty
skupinového vodovodu
v počtu 12 ks + 1 ks
nadzemní

Kapacita
Použitelnost:
vodního zdroje:
300 m3

Poznámky

Celoročně

Max. převýšení
20 m

Celoročně

Voda Červený
Kostelec s.r.o.

(2)
Obec v případě potřeby 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 (příloha č. 2 požárního řádu), který v jednom vyhotovení
předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Náchod.
(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.
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Úlohu ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. 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.
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Jako další místo pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic - telefonní budka
v objektu autobusového přístřešku (+420 491 461 008), která je označena symbolem telefonního
čísla 150 nebo tabulkou „Ohlašovna požáru“.
(1)
Obec Červená Hora zřizuje následující místa pro hlášení požárů, která jsou trvale
označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
a)
Obecní úřad Červená Hora, Červená Hora 58, 549 41 Červený Kostelec, telefon
+420 491 463 161, v objektu se dále nachází Mateřská škola (+420 491 461 094).
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
a)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón) nebo
b)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je veden v aktuální podobě v požárním
poplachovém plánu Královéhradeckého kraje.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.
Vyvěšeno: …20.3.2015………………….

Sejmuto: ………………………

Ing. Bronislav Zajíc

Miroslav Bůžek

starosta obce

místostarosta obce

Seznam příloh:
Příloha č. 1

Kategorie, početní stav a vybavení JSDH Červená Hora požární technikou a
věcnými prostředky požární ochrany.

Příloha č. 2

Přehledná mapa pokrytí obce Červená Hora zdroji vody pro hašení požárů,
čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové
komunikace.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 01/2015
Kategorie, početní stav a vybavení JSDH Červená Hora požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO JSDH
Červená Hora je v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

Červená Hora

V

9

-

Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 25
PPS 12

Počet
1
1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 01/2015
Přehledná mapa pokrytí obce Červená Hora zdroji vody pro hašení požárů, čerpacích
stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace

www.cervenahora.cz

-4-

