OBEC RADĚJOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Radějovice
č. 2/2017,
kterou se vydává
Požární řád obce Radějovice
Zastupitelstvo obce Radějovice se na svém zasedání konaném dne 13. listopadu 2017 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Základní ustanovení
Požární řád obce Radějovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.1
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany
(1) Dle zákona o obcích2 a zákona o požární ochraně3 odpovídá za plnění povinností na úseku
požární ochrany na území obce Radějovice starosta obce.
(2) Zastupitelstvo obce Radějovice projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát ročně
a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování
pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Radějovice pověřuje kontrolou dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně4 Ing. Josefa Zimu. Konkrétní určení osob a rozsah
působnosti je součástí dokumentace obce.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek
považuje:
a)

konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se
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nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu
kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na
Obecním úřadu Radějovice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její
povinností zřídit preventivní požární hlídku.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastrech obce Radějovice
je zabezpečeno ohlašovnou požáru - viz Článek 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastrech obce Radějovice je zabezpečena jednotkou požární ochrany,
uvedenou v Článku 5.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Radějovice má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Radějovice (dále jen
JSDH obce Radějovice), která je zařazena v kategorii JPO V č.: 219163 s počtem minimálně
9 členů.5 Seznam sil a prostředků JSDH obce Radějovice je :
- Požární automobil DA 12 – AVIA 31
- Čerpadlo PS 12
- Čerpadlo PS 18
- Motorová pila HUSQVARNA
- Plovoucí čerpadlo
(2) O nasazení JSDH obce Radějovice k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje
operační a informační středisko HZS Středočeského kraje.
(3) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární
zbrojnice Radějovice č.p. 10, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
(4) Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Radějovice může starosta vyhlásit cvičný požární
poplach.6
Článek 6
Přehled o zdrojích vody, přehled dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti
(1)
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Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu,
aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů7.

§ 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
a akceschopnosti jednotek sboru
srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru
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(2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

(3)

Zdroje vody jsou:
Požární nádrž - požární nádrž na návsi v místní části Radějovice
Nadzemní hydrant – umístěný u ČOV Radějovice č.p. 110
Nadzemní hydrant – umístěný u autobusové zastávky v Oleškách směr Čenětice

(4)

Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (Článek 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit obci:
a)
nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které
mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b)

neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení
(1) Obec Radějovice má zřízenu ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu Radějovice č.p. 10. Dále
je možno v mimopracovní dobu ohlašovat mimořádné události na pohotovostním mobilním
telefonním čísle: +420 725 021 872, které je 24 hodin v provozu. Ohlašovna požáru je označena
tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“ a dále je připsáno
pohotovostní telefonní číslo.
(2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon
napojený na veřejnou telefonní síť.
(3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo
tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii,
záchrannou službu).
(4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími
fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:
Voláním „HOŘÍ“, sirénou umístěnou na budově úřadu: jedná se o rotační sirénu ev. č. 27016, která je
provozována HZS Středočeského kraje na budově obecního úřadu čp. 10 v obci Radějovice.
Příslušenství rotační sirény tvoří ovládací skříň s přijímačem dálkového ovládání typu DSE300 v.č.
9600251. Siréna se spíná buď dálkově z HZS v Kladně nebo místním tlačítkem.
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Článek 9
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
(1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci
Radějovice stanovené dalšími právními předpisy.8
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce

Ing. Josef Zima, v.r.
1.místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14.11.2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Č.j.: 421/2017

8

zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí
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