Městys Chudenice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Zastupitelstvo městyse Chudenice vydává dne 25. 2. 2009 v souladu s § 29 odst. 1 písm. o)
zákona č. 133/1985 sb., o požámi ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD
V7

městyse Chudenice
Čl. 1

Organizace požární ochrany
(l) Městys Chuderíice:
a. zřizuje funkci preventisty požární ochrany městyse,

b. zřizuje jednotku sbom dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), která provádí hašení
požárů a záchramié práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

a plní další úkoly podle zvláštního předpisu l) ve svém územnim obvodu,

c. udrije akceschopnost JSDH,

d. zřizuje ohlašovny požárů a další místa, kde ?ze vznik požáru ohlásit,
e. zpracovává dokurnentaci požární ochrany.

Čl. 2

Úkoly osob pověřených zabezpeěováním požární ochrany
(1) Preventista požární ochrany městyse:

a. zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany městyse v rozsahu jeho odborné
způsobilosti.

b. provádí preventivnf kontrolní činnost:

- v objektech ve vlastnictví obce (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona 133/1985 sb.),
dodržování podrnínek požární ochrany stanovených městysem pro akce, kterých se
zúčastňuje větší počet osob,

- v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob, na základě předběžné
dohody (smlouvy).

c. dohlíží na zabezpečení požární ochrany v městyse

d. dohlíží na ohlašovny požárů a místa, odkud ?ze hlásit požár (označení, vybavení,
použitelnost),

e. trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,
f. plnění ustanovení požámího řádu městyse,
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g. organizuje preventivně výchovnou činnost. Při preventivně výchovné činnosti požární,
h. úzce spolupracuje s dalšfmi občanskými sdmžení působícím na úseku pozámí ochrany,
ch. pracuje s mládeží

- zabezpečuje besedy, přednášky, praktické ukázky pro děti ve školkách a ve školách,
- podpomje a propaguje práci s mládeží všech věkových kategorií v rámci občanských
sdmžení působících na úseku požární ochrany v městyse,

- organizuje a podporuje souteže dětí s hasičskou tématikou, rozdává propagační
materiály a předměty s tématikou požární ochrany,

- zabezpečuje ukázky techniky a činnosti jednotky požární ochrany městyse pro občany,
i. pracuje s veřejnostÍ

- propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany,

- před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku po'ž?.áru (začátek topné sezóny, žně atd.)
inforínuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem,
- v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně informuje

občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených městysem.
j. provádí hodnocení činnosti na úseku prevence po'záxní ochrany městyse
- zpracovává zprávy, rozbory a inforínace o stavu požární ochrany v městyse,
- zpracovává zprávy o příčinách vzniklých požárů,
- navrhuje příslušná opatření,

- zprávy a návrhy projednává v zastupitelstvu městyse.

(2) Velitel jednotky sbom dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce plní zejména tyto
povinnosti:

a. zpracovává plán odborné přípravy členů JSDH podle ,,Základního zaměření odborné
přípravy? vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok,
b. udržuje trvalou akceschopnost jednotky JSDH městyse,

c. provádí a zajišt'uje pravidelnou odbornou přípra'vu členů JSDH v rozsahu stanoveném
plánem odborné přípravy, minimálně jednou měsíčně v délce dvou hodin,

d. provádí taktický výcvik s vlastní technikou
- nácvik požárního útoku,

- výcvik v užívání osobní výstroje, výzbro3e a ochranných pracovních prostředků,
e. zajišt'uje odbornou přípravu strojnfků JSDH. Je3i součástí je:
- pravidelné absolvování povinného školení řidičů,
- odborná příprava strojníků,
- pravidelné kondiční jízdy.

f. zajišt'uje odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné
věcné prostředky, na jejichž pouffvání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik
(např. dýchací technika, práce s mot. pilou atd.),

g. provádí dle plánů kontrolu požárrú techniky a ve stanovených Ihůtách zajišt'uje údržbu
a zkoušení věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany,
h. jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JSDH,

ch. zajišt'uje účast členů JSDH na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je
hodnocen jako ,,neschopen': navrhuje obci ukončení jejich členství u JSDH,

i. vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a jejf odborné přípravě, o provedených
cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných
prostředků požární ochrany, u nichž je tato povinnost stanovena.

j. zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelu
JSDH obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné hasičským
zácbr:mným sborem příslušného kraje,

k. spolupracuje s preventistou požární ochrany městyse,
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1. plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty městyse.
Čl.3

Podmínky požární bezpečnosti při činnosteeh, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpeěí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Fyzická osoba je povinna:

a. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku pozáxu, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo pozárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody
a topenÍ,

c. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d. obstarat požárně bezpečnostnf zařfzenf a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,

e. zajistit přfstup k požárně bezpečnostnfm zařízením a věcným prostředkům pož?
ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné
prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které
mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví, či užívání,

f. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmfnky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce,

g. urnožnit orgánu státního požárního dozom provedení potřebných úkolů při zjišt'ování
příčiny vzniku požám a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky
nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sbom každý požár vzniklý
při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastni nebo užfvá

ch. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požárni bezpečnosti výrobků nebo
ČiÍlllOStÍ.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednánfm
nezpůsobily požár.
(3) Fyzická osoba nesmí:

a. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,

b. provádět práce, které mohou vést ke vznilcu požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy2),
c. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů
ci. nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d. omezit nebo znemožnit použití označených nástupn?ích ploch pro pozárrú techniku,
e. po u?žít barevné označení vozidel, lodi a letadel požární ochrany,
f. provádět vypalování porostů

(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozom a ve stanovené ?hmě
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splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povim'iy:

a. Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a dmzích požární techniku, věcné
prostředky požárni ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
nebezpečí provozované činnosti a udížovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené
požámí techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních

zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů3), ?ze
instalovat a používat pouze schválené druhy,

b. vytvářet podmínky pro hašení požáíaů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
pří3ezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný
přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům
vody, plynu, topení, produktovodům, k věcným prostředkům požárnf ochrany a k
ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení

c. dodížovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků
nebo činností,

d. označovat pracoviště a ostatnf místa příslušnýtni bezpečnostními značkami, příkazy,
zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází
věcné prostředky požámí ochrany a požárně bezpečnostnich zařízenf,

e. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby4), technika požární
ocb?rany5) nebo preventisty požární ochrany6) dodržování předpisů o požární ochraně
a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

f. umožnit orgánu státnfho požárního dozom provedení kontroly plnění povinností na
úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a inforrnace
vztahující se k zabezpečování požární ochraíny v souladu s tímto zákonem a ve
stanovených ?hůtách splnit jím uložená opatření,

g. poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozom výrobky nebo vzorky nezbytné
k provedení po'ž.árn;ě technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h. bezodUadně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského

záchranného sbom kraje7) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo

prostorách, které vlastní nebo užívají.

(6) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
staínovit opatření proti vzniku a šířenf požáru. Spialování hořlavých látek na volném
prostranství včetně nawhovaných opatření jsou povinny předem oznárnit územně

příslušnému hasičskému záchrannému sbom kraj e7)= který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, popřípadě mue takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena8).

(7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a s vysokýrn požárním nebezpečím j sou dále povinny:

a. stanovit organizaci zabezpečení požárni ochrany s ohledem na požární nebezpečí
provozované ČinnostÍ

b. prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti
provozovaných čim'iostí, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li
podmínky provozování činností a zabezpečovánf údržby a oprav zařízení
stanoveny zvláštním právním předpisem.
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c. zajišt'ovat údržbu, kontroly a opíavy technických a technologických zařízení
způsobem a ve ?hůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo
výrobcem zařízení,

d. stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob
pově.řených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických

zařízení, pokud to není stanoveno zvláštnírni právními předpisy4), a zabezpečit

provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požám, pouze osobami s příslušnou
kvalifikací,

e. mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení
preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým

požárnim nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím o«lborně způsobilé osoby6)

zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku
a plnění dalších povinností na úseku požárni ochrany.
Čl. 4

Podmínky k zabezpeěení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob

(l) Za akci s větším počtem osob ?ze považovat takovou, při které se sejde 200 a více osob
a dle zvážem obce

(2) Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na Úřad
městyse Chudenice ve Ihmě minimálně tři týdny před konáním akce.

(3) Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit ,,Preventivní požární
hlídku?. Počet členů Preventivní požární hlídky je závislý na druhu akce, dle zvážení
úřadu městyse.

(4) Městys má právo kontroly zabezpečeni těchto úkolů.

(5) Úkolem preventivní požární hlídky je:
a. dohlížet na dodížování předpisů o poz? ochraně,

b. v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob,
zejména zabránit panice a uvolnit všechny únikové východy,

c. přivolat jednotku Hasičského záchranného sbom a jednotku Sboru dobrovolných
hasičů,

d. účastnit se likvidace požám.

(6) Před zahájením akce provede preventivní požární hlídka:
a. seznámí se s charakterem akce

b. seznámí se s charakterem objektu, či prostranství, kde bude akce probíhat,
c. prověří kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,

d. prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah j ak v uzavřeném, tak ven?kovním
prostom,
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e. prověří přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
f. prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
g. Zjištěné skutečnosti zapíše do pozámí knihy objektu.

(7) Během akce a po jejím skončení se preventivní požární hlídka zaměřuje především na:
a. provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti,
b. sleduje stav a dostupnost věcných prostředků požámí ochrany,

c. po skončení akce provede prohlídku všech mfst v objektu, kde mohlo dojít ke vzniku
poŽáru,

d. preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.
(8) Preventivnf požárnf hlídka (dále jen PPH).

a. pokud PPH vykonává člen sbom dobrovolných hasičů, doponičuje se tuto čimiost
vykonávat ve stejnokroji,

b. členové PPH během akce nesmí pozfvat alkohol, aíni jiné omamné a psychotropní látky
c. členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení
provede odborně způsobilá osoba,

d. u členů PPH, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon hlídky, se provede odborná
příprava ?x ročně.
Čl. 5

Jednotka požární ochrany

(1) Obec zřizuje na území obce jednotku PO kategorie III.
celkovýpočetčlenůjednotky: 12
počet členů v pohotovosti pro výjezd: 8

vybavení jednotky: Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 - RTHP
Dopravní pozárni vozidlo Avia DVS 12 A 30

Funkce: velitel jednotky: koslav Beran
velitel družstva: Jiří Uldrych
strojník: Josef Brabec, Václav Zoubek

hasič: Petr Zoubek, Petr Urban, Petr Lucák, David Ondřejka
záloha: Vít Zábran, Jan Hodan, Petr Bláha
Čl. 6

Zdroje vody pro hašení požárů

(l) Městys zabezpečuje zdroje požární vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost
a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištěm jejich trvalé
použitelnost
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(2) Dále městys:

a. zajišt'uje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele vodovodní sítě je3'i
údížbu tak, aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná,

b. určuje jako zdro5e požární vody:

1. stávající hydrantová sít' - provozuschopnost a opravy zajišt'uje provozovatel
vodovodní a kanalizační sítě

2. vodojem

3. vodní plocha - rybník v obci Bezpravovice
4. vodní plocha - rybník v obci Lučice
5. vodní plocha - rybník v obci Slatina
6. vohí náůž koupaliště ve Slatině

7. vodní nádrž koupaliště zámku Lázeň u Chudenic
8. vodní plochy rybníků a požární nádrž v městysi Chudenice

Podmínky pro zajištění trvalé použitelnosti těchto dalších zdrojů vody pro hašeni
požárů nejsou stanoveny, využití je dáno stavem vody dle ročniho období.

c. předává jednotce PO plán městyse s vyznačenim hydrantů a dalších vodních zdro.jů
Čl. 7

Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu
(l) V katastm městyse jsou tyto ohlašovny požám:

a. Úřad městyse Chudenice, Kvapilova čp. 215
b. Mateřská škola Chudenice, Kvapilova čp. 270
c. Zdravotní středisko Chudenice, Mírové nám. 246

tel.: 376 398 211
tel.: 376 398 241
tel.: 376 771 239

(2) Ohlašovny požárů jsou v městyse označeny tabulkou ,,Ohlašovna požáru". Ohlašovny
(l) požáíoi zřizuje starosta městyse.

(3) V ohlašovně požáru je vyvěšen ,,Řád ohlašovny požáru?, který schvaluje starosta městyse.
(4) Další místa, odkud ?ze hlásit pozár:

a. Veřejná telefonní stanice v Chudenicích u základní školy a obchodu na Mírovém
náměstÍ.

Tato místa jsou označena tabulkou: ,,Zde hlaste požár? nebo symbolem čísla 150.
Požár Ize dále hlásit všemi mobilními telefony.
Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v městysu

(1) Vyhlášení požárního poplachu místni jednotce sbom dobrovolných hasičů se provádí
následujícírni způsoby:

a. sirénou umístěnou na budově Základní školy Chudenice, způsob spuštění sirény: mčně
vně budovy hasičské zbrojnice, nebo ?ze sirénu spustit dálkově z operačního střediska
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HZS Klatovy.
b. telefony:

- vlastní mobilní telefony, případně pevné linky

Důležitá telefonní ěísla: EMERGENCY (tísňové volání)

112

HZS - operační středisko
Lékařská služba první pomoci

150

Policie

158

155

c. radiostanicemi: komunikace s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.
Čl. 9

Seznam sil požární ochrany a prostředků jednotek požární ochrany z požárního
poplachového plánu okresu Klatovy - stupeň poplachu l
Chudenice: 3 SDH Chudenice

3 SDH Černíkov
3 SDH Koloveč PG+S

1 HZS Klatovy (B/S/I?,)
Bezpravovice: 3 SDH Chudenice
3 SDH Černíkov
3 SDH Koloveč PG+S

l HZS Klatovy (B/S/L)
Býšov:

3 SDH Chudenice
3 SDH Koloveč PG-í-S

3 SDH černfkov
3 HZS Klatovy (B/S/L)
Lučice:

3 SDH Chudenice
3 SDH Koloveč PG+S

3 SDH Čemíkov
1 HZS Klatovy (B/S/L)
Slatina:

3 SDH Chudenice

1 HZS Klatovy (B/S/L)
l HZS Klatovy (B/S/L)
3 SDH Koloveč PG+S

Počet organizovaných

Technika

výjezdŮ

1. jednotka SDH Chudenice

1 výjezd
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cisterna CAS 25 RTHP

2. jednotka HZSPKKlatovy

3. jednotka SDH Švihov

1 výjezd
1 vý3ezd

cisterna CAS 32 - T 815
cisterna CAS 24 RTHP

4. jednotka SDH Bezděkov

l výjezd

cisterna CAS 24 RTHP

Čl. 10

Způsoby zabezpečení pohotovosti jednotek PO

(1) Na místech pro hlášení požárů je vyvěšena tabulka s nápisem ,,Zde hlaste požár?
nebo se symbolem telefonn?ího čísla 150.

(2) Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely městyse je zajištěna:
a. trvalou dostupností míst pro hlášení požáru - veřejné telefonnf budky,
b. nepřetížitou službou požární stanice Hasičského záchranného sbom Plzeňského kraje v
Klatovech,

c. akceschopností jednotky Sbom dobrovolných hasičů mestyse Chudenice
- v dopolednich hodinách je zajištění akceschopnosti jednotky omezené
- v odpoledních a nočních hodinách Ize jednotku považovat za akceschopnou

(3) Městys ověřuje alespoň jednou ročně, jak je ustanovení tohoto ,,Požárního řádu? plněno,
vyhlášením cvičného požárrúho poplachu JSDH městyse. Od vyhlášení cvičného
poplachu může být upuštěno v případě, že byla akceschopnost JSDH městyse v průběhu
roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s kladným výs}edkem.

Čl. 1l
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. 2. 2009.

(2) Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška městyse Chudenice
č. 1/2007 - Požární řád městyse Chudenice.

?;?w?..-. J X #,,??.." . kA?'-,,'r1,i
"?@,8r8

Bc. David J. Klíma
starosta

Mgr, Vladimír Svatoň
mÍstostarosta

*

*

fDE,7c,'
1 ) Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o zrněně některých zákonů.
2) Například vyhláška č. 50/ 1978 sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve zněni
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vyhlášky č. 98/1982 Sb.

3) Zákon č. 22/ 1987 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

4) § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
5) § 11 odst. 1 záJcona č. l 33/ 1985 sb., o požáríní ochraně, ve znění pozdějších předpisů
6) § 1l odst. 1 zákona č. 133/1985 sb., o požmní ochraně, ve znění pozdějších předpisů

75 Zákon č. 23 8/2000 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů.

8) Například zákon č. 23/ 1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.239/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění ně?=terých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 309/ 1991 sb., o ochraně ovzduší před znečišt'ujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 26. 2. 2009
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