OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE HOSPŘÍZ
č. 2/2011
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Hospříz se na svém zasedání dne 7. 9. 2011 rozhodlo vydat v souladu
s ust. § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a podle ust.
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
Tento Požární řád obce Hospříz upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001, k provedení zákona o požární ochraně.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany obce v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Hospříz,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem v Jindřichově
Hradci, kategorie JPO I.
b) jednotka SDH Hospříz se sídlem v Hospřízi, kategorie JPO V.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
- pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci 1 x ročně
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) Pálení klestu v obecních lesích
- požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nejméně dvěma
proškolenými pracovníky, pálení je povoleno nejdéle do 12:00 hodin, je nahlášeno
jmenovitě HZS v Jindřichově Hradci a veliteli JPO V. v Hospřízi. Úplné uhašení a
ohrabání je překontrolováno denně v podvečer místostarostou obce.

b) Senoseč a žňové práce
- zodpovídá technik ZP Hospříz a.s.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Letní období od 1. dubna do 31. října. Požární bezpečnost je v tomto období
zabezpečena zákazem kouření v lesích obce, v blízkosti stohů a seníků, rozděláváním
ohňů ve vzdálenosti menší jak 50m od okraje lesa a podobně.
b) Kontrolu dodržování těchto opatření provádí pověřený pracovník obecního úřadu a také
namátkové kontroly provádějí členové SDH Hospříz.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Budovy:
- Mateřská škola, Hospříz 31
- Obecní úřad, Hospříz 28
- Kulturní dům, Hospříz 49
- Prodejna smíšeného zboží, Hospříz 74
b) Za zajištění požární bezpečnosti zodpovídají:
- Pracovníci a nájemníci jednotlivých částí těchto budov a podle zásad požární
ochrany, které uvedou v požárních řádech těchto budov a rovněž budou
zakotveny v nájemních smlouvách s nájemci.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelné 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, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2
Čl. 5
Kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí požárního řádu obce.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním
a vybavením musí umožnit účinný zásah. Textový a mapový seznam zdrojů požární vody je uveden
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení,
Obec zřizuje ohlašovny požárů, které jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů" a další
místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.
Seznam ohlašoven požáru je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí požárního řádu.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který se vyhlašován signálem hoří z místního
rozhlasu.
b) V případě poruchy místního rozhlasu se poplach vyhlásí pomocí výstražného zvukového
zařízení vozidla Š RTHP 706-CAS 25.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 4.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se POŽÁRNÍ ŘÁD obce Hospříz ze dne 26. 11. 2003, účinný od 1. 1. 2004.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011

……………………………..
Jaroslav Šefčík
místostarosta

…………..............................
Martin Míka
starosta

