Obecně závazná vyhláška obce Drahelčice
č. 1/10
Obec Drahelčice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.9.2010 podle § 29 odst. 1
písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1
odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění nařízení vlády 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
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Drahelčice 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
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Drahelčice,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o
požární ochraně.
2) Územím obce se rozumí katastrální území obce Drahelčice
3) 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 JSDH) obce dle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany
(dále jen JPO), které jsou uvedeny v příloze č. 1
a) k zabezpečení úkolů na úseku represe je zřízena JSDH obce Drahelčice
kategorie JPO V, zásahovou jednotku tvoří 1 družstvo, minimálně o sníženém
početním stavu. Zastupitelstvo obce jmenuje a odvolává jejího velitele po
projednání s ředitelem HZS Středočeského kraje,
b) velitel JSDH organizuje a řídí odbornou přípravu členů JSDH. Velitel
předkládá zastupitelstvu obce návrhy na potřebné materiální zabezpečení
JSDH a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti JSDH,
c) zastupitelstvo obce je povinno nejméně 1x ročně provést kontrolu
akceschopnosti JSDH

1

d) technické vybavení JSDH: zásahový automobil CAS 25 Š 706 RTHP, požární
stříkačka PPS-12, plovoucí čerpadlo Niagara 1, motorová pila Jonsared,
elektrocentrála Heron
4) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Drahelčice:
a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech,
majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDH obce Drahelčice.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Za činnosti, při kterých hrozí vznik požáru se považuje:
a) pálení čarodějnic – požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena
nahlášením na linku 150 a zřízením požární hlídky, která musí mít nejméně 2 členy
a jejíž složení bude písemně nahlášeno na obecní úřad minimálně 3 dny před
konáním akce,
b) provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá určená osoba
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy.
Obec Drahelčice nebude vydávat pro potřeby zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob, obecní vyhlášku a bude se řídit nařízením
Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne 12. 8. 2002.
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:
období déle trvajícího sucha – v tomto období se zakazuje zakládat ohně, kouřit či jiným
způsobem používat oheň v lesních porostech nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva.
Počátek a konec období déletrvajícího sucha vyhlašuje krajský úřad na základě
aktuálních povětrnostních podmínek.
3) Základní povinnosti občanů:
Základní povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. a) zákona je počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně
uvedených v §2 odst. 1 zákona, návodů a pokynů upravujících požadavky požární
ochrany dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo
výrobkům a dále
a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat
o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně
paliva, dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče,
pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel
na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a
užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze
za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost
800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na
kapalné nebo plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání
a 100 mm v ostatních směrech,
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b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke
skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat
bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,
při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové
nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj
otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a
jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,
na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících
bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných
prostorách, dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon
k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát
zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které
mohou způsobit požár, nebo jej dále rozšiřovat apod.,
c) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a
v době sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od
budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení
spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.
4) Povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat topeniště,
komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž
byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění,
obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů
o požární ochraně, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve
kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany,
neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným
zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné
chodby, schodiště a další únikové cesty a východy apod.
5) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár.
6) Občan nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) provádět vypalování porostů.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem míst pro ohlášení mimořádné události nebo požáru, uvedených
v čl. 7.
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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
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1)

Obec Drahelčice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze
č. 2 této vyhlášky. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny
v příloze č. 2. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

2)

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
hasičské zbrojnice v obci Drahelčice, 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 a vybavením umožnit účinný požární zásah.
Zdroje požární vody:
a) hydrantová síť v obci (příloha 3)
b) požární nádrž v Ruči
c) rybník Pančák

2)

Obec Drahelčice 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), který v jednom
vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS
Středočeského kraje.

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 zdrojů.

4)

Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí 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. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily
použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník (správce,
nájemce, uživatel) předem projednat s orgánem obce a HZS Středočeského kraje,
který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1)

Obec zřizuje následující místa pro ohlášení požárů, mimořádné události, která jsou
trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“
a) Obecní úřad Drahelčice, Na Návsi 25 – tel.: 311 670 031
b) Veřejný telefonní automat, Na Návsi
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“
b) místním rozhlasem (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“) po dobu
jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
c) jiným způsobem (např. voláním HOŘÍ)
Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, dnem: 29.9.2010

……………………….
Romana Růžičková
místostarostka obce

……………………….
Jitka Humlová
starostka obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 6.9.2010
Vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne: 29.9.2010
Sňata z úřední desky dne:
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Příloha 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
Středočeského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku
požární ochrany.
1.

2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Poplachový plán obce
Okres: Praha-západ
Obec: Drahelčice
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

1. Stupeň poplachu
1. 212010 stanice Beroun
2. 21A149 Rudná
3. 21A113 Drahelčice

2. Stupeň poplachu
1. 21A010 stanice Řevnice
2. 21A141 Ořech
3. 21A160 Úhonice

3. Stupeň poplachu
1. 213001 stanice Kladno
2. 213166 Unhošť
3. 21A116 Hostivice
4. 212117 Chyňava
5. 111116 Zličín
6. 21A119 Choteč

4. Stupeň poplachu
1. 21A011 stanice Roztoky
2. 111007 stanice 7 Jinonice
3. 213003 stanice Stochov
4. 111002 stanice 2 Petřiny
5. 21A012 stanice Jílové
6. 213002 stanice Slaný

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu ( resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně
příslušného operačního střediska HZS ČR.
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Příloha 2
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Drahelčice

JPO V
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Požární technika a věcné prostředky
Zásahový automobil CAS 25 Š 706 RTHP
Požární stříkačka PPS-12
Plovoucí čerpadlo Niagara 1
Motorová pila Jonsared
Elektrocentrála Heron
Dvoukolový žebřík ZD-12
Dýchací přístroj Saturn

Minimální počet
členů v pohotovosti
4

Počet
1
1
1
1
1
1
4

Legenda:
JPO

jednotka požární ochrany

Dislokace JPO

název obce nebo místní části, ve které je jednotka
dislokována

Kategorie JPO

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení
v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární
ochrany.

Počet členů

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů
jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č.
4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů v pohot.

počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
kategorie JPO V zajišťujících pohotovost pro zásah v
katastrálním území zřizující obce
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Příloha 3
Seznam hydrantů v obci Drahelčice
1. U Dálnice 131 – 3m od plotu v záhoně (Špaček)
2. U Dálnice 108 – 2,5 m od plotu v silnici (Mašek)
3. U Dálnice 127 – 7,5m od domu v silnici (Havlová)
4. Zahradní 81 – 2m od plotu v silnici (Říha)
5. Zahradní 88 – 2m od plotu v silnici (Šindler)
6. Hořelická 31 – 2m od domu v záhoně (Chaloupek)
7. Ke Hřišti 73 – 2m od domu v silnici (Petrák)
8. Ke Hřišti 78 – 3m od plotu v cestě (Wolf)
9. Maxe Knížete 167 – nadzemní hydrant (šoupě nenalezeno)
10. Maxe Knížete 182 – nadzemní hydrant (šoupě u hydrantu)
11. Na Návsi 3 – 3m od plotu v trávě (Proze s. r. o.)
12. Malá Strana 48 – na chodníku (Ruda)
13. Tichá 50 – u plotu na konci domu (Pleskanka)
14. Malá Strana 40 – před vraty (Zelenka)
15. Malá Strana 14 – u potoka za obrubníkem (Kotoučová)
16. Malá Strana 95 – 5m od plotu u obrubníku (Nouzák)
17. Malá Strana 97 – 2m od konce plotu (Vaňková)
18. Na Kamenné Hrázi – nadzemní hydrant (šoupě u hydrantu)
19. U Studánky – nadzemní hydrant (šoupě v silnici)
20. U Studánky – nadzemní hydrant (šoupě v silnici)
21. V Ruči 163 – nadzemní hydrant (šoupě u hydrantu)
22. V Ruči 118 – před garáží (Veselá)
23. Slunečná 131 – 3m od domu (Fišer)
24. Slunečná 142 - 2m od vrat (Karásková)
25. Na Dráze – na cestě na konci plotu
26. Lípová 16 – 3m od plotu v silnici (Martínek)
27. Lípová 92 – 3m od domu v silnici (Janata)
28. Úhonická 135 – 1m od plotu (Procházka)
29. Úhonická 107 – nenalezen (Čávošová)
30. Tichá – nadzemní hydrant (šoupě u hydrantu)
31. Tichá – nadzemní hydrant (ještě nezapojen)
32. Na Kamenné Hrázi 173 (Zvědělík)
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