OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2012,
Obec Záchlumí na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.6.2012 vydává podle ustanovení
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ZÁCHLUMÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Záchlumí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Města
Černošín podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými
pro zásah na území města v 1. stupni požárního poplachového plánu Plzeňského kraje, tj. jednotkou
Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) Plzeňského kraje, územního odboru Tachov –
kategorie JPO I („PS Stříbro“).
2. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá obec Záchlumí, která k
zabezpečení úkolů podle odstavce 1 pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce ve spolupráci s velitelem jednotky
dobrovolných hasičů Města Černošín.
3. Zastupitelstvo obce projednává otázky týkající se požární ochrany 1 x ročně při svém zasedání a
vždy po závažných požárech nebo jiných závažných událostech majících vztah k požární ochraně
obce.
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 považují:
a) společenské, kulturní, sportovní, náboženské, zábavní, politické, obchodní a jiné akce (např.
různé druhy představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, trhy apod.), kterých se
zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“) vymezených v článku 4 této vyhlášky,
b) za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba,
podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec
nebo obecní úřad, který pořádá akci na území města; též svolatel (dále jen „organizátor akce“).
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sklizně obilovin a pícnin,

b) déletrvající období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru
v přírodním prostředí,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,
d) časový úsek od zahájení ohňostrojných prací, jejich průběh a následujících 8 hod. po jejich
ukončení.
Pokud dojde z důvodu déletrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru nebo z
jiných závažných důvodů k vydání zákazu pálení nebo rozdělávání ohňů ve volné přírodě, je
tento zákaz, včetně vymezení jeho doby, míst a okolností, vyhlašován způsobem v místě
obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce a v místních sdělovacích prostředcích.
Vypalování porostů je zakázáno.
Doba zvýšeného požárního nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím.
3. Organizační a technická opatření:
a) Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru.
b) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření,
tj. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení 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 jednotkami požární ochrany,
uvedených v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
1.

Obec nemá zřízenou jednotku dobrovolných hasičů. Pro zajištění úkolů pro ochranu životů,
zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
v katastru obce uzavírá obec Smlouvu o sdružení prostředků k zajištění požární ochrany
s Městem Černošín. Tato smlouva je součástí dokumentace obce.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

1. Obec Záchlumí stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Jejich seznam je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Obec udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením určených zdrojů vody pro hašení
požárů a čerpacích stanovišť pro požární techniku, který v jednom vyhotovení předává
jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje .
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů 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 a trvalou použitelnost
zdroje.
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen neprodleně informovat HZS Plzeňského kraje o
změně stavu vodních zdrojů majících vliv na jejich použití pro účely čerpání vody k hašení

požárů (provádění prací na zdroji, případně jiné situace, které by omezily nebo znemožnily
použití zdroje pro hasicí účely).
5. Vlastník (správce, nájemce, uživatel) pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro
hašení požárů je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Přístupové cesty
ke zdrojům vody musí být neustále udržovány ve stavu sjízdném pro nákladní automobily a
další požární techniku.
Čl. 7
Seznam ohlašoven a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1. Obec Záchlumí zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna
požárů”, „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”, případně „112“ (telefonní
číslo /dosažitelnost):
 budova Obecního úřadu Záchlumí, Záchlumí 79, (374622030 / v době provozu),
Řád zřízených ohlašoven požárů je součástí dokumentace PO obce Záchlumí.
Ohlašovny požárů oznámí nahlášený požár nebo jinou mimořádnou událost na: Krajské
operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň,
tísňová linka: 150 nebo 112 (bezplatné volání z pevné linky i z mobilního telefonu), nepřetržitě:
950330110.
2. Každá osoba je povinna neprodleně ohlásit zjištěný požár. K ohlášení lze využít budovy
ohlašoven požárů nebo veřejné telefonní automaty, v rámci systému mobilních operačních sítí
použitím telefonního čísla 150 nebo 112. Veřejný telefonní automat na území obce Záchlumí se
nachází u kostela na p.p.č. 261/1.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Pokud v důsledku požáru nastane potřeba varování občanů na území města, provádí se varování:
a) Vyhlášením požárního poplachu signálem ,,Požární poplach“, který je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
Tento systém je ovládán Krajským operačním a informačním střediskem HZS. Po vyhlášení
signálu jsou občané nacházející se na území obce Záchlumí o dalších opatřeních informováni
podle konkrétní situace mimořádnými relacemi rozhlasových stanic, televize, internetu,
rozesláním varovných SMS nebo mobilními prostředky složek integrovaného záchranného
systému apod. Prostředek varování bude zvolen přiměřeně druhu, rozsahu, podmínkám a
okolnostem ohrožení,
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci Záchlumí vyhlašuje dostupnými náhradními prostředky (např. osobně, telefonicky,
varovnými SMS, apod.) do ohrožených prostorů.
Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.1/2/3/
2. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ze dne 15.11.2005.

Čl. 10
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj.
dnem 13.6.2012.

………………………………….
Šárka Trávníčková
starostka obce Záchlumí

…………………………………….
Kateřina Tichá
místostarostka obce Záchlumí

Přílohy požárního řádu:
Č. 1 – Seznam zdrojů vody pro hašení požárů
Odkazy:
1/ § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3/ § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
Seznam zdrojů vody pro hašení požárů

Jediným zdrojem vody pro hašení požárů je vodní plocha na p.p.č. 257/2 (vodní
nádrž u lesa), která slouží jako požární nádrž.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU V OBCI
I.
Způsob přijímání a hlášení o vzniku požárů v obci
1. Požáry, ale i jiné události lze na tyto ohlašovny ohlásit telefonicky, nebo v případě
nefunkčnosti telefonního spojení osobně.
2. Ohlašovny požárů mohou využívat všechny osoby k ohlášení požárů a jiných mimořádných
událostí (dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, přírodní katastrofy, teroristické útoky
apod.).
3. Při hlášení požáru musí být v ohlašovně zaznamenáno:
a) přesná adresa místa potřebné pomoci, požáru
b) co je hlášeno ( požár, povodeň, atd.)
c) kdo žádá o pomoc ( jméno, místo, obec, č. tel.)
d) datum a čas přijatého hlášení
II.
Vyhlášení požárního poplachu
Obsluha v ohlašovně po přijetí hlášení požáru,
neprodleně telefonicky vyrozumí Jednotku
hasičského záchranného sboru Tachov na tísňovém volání 150. Potom ihned Sbor dobrovolných
hasičů Černošín a jednotku hasičského záchranného sboru Stříbro na uvedených telefonních
číslech.
III.
Seznam důležitých telefonních čísel

Linka tísňového volání
Ohlašovna požáru
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Hasiči Tachov
Hasiči Stříbro
SDH Černošín
Záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba Plz.kraje – Stříbro
Policie ČR
Policie ČR- obvodní oddělení Stříbro
Poruchová služba rozvodu elektřiny
Poruchová služba rozvodu plynu
Poruchová služba vodáren

112
150
950 330 111
950 321 111
950 322 111
724141280
155 (tísňové volání)
374 622 489
158 (tísňové volání)
374 622 231
378 001 111
1239
800 120 112; 387 761 911

V Záchlumí, 13.6.2012
Šárka Trávníčková
starostka obce

Obec Záchlumí, Záchlumí č. 80, 349 01 Stříbro

Požární poplachové směrnice
I.
Každý kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
Vypnout elektrický proud v objektu, uhasit požár. Nestačí- li svými silami a prostředky na zdolání
požáru musí neprodleně vyhlásit požární poplach.
II.
Požární poplach se vyhlašuje voláním ,, H O Ř Í“ a dále telefonickým ohlášením na ohlašovnu
požárů – tel.: 150.
III.
Do příjezdu hasičů řídí záchranné a hasební práce vedoucí pracoviště. Ostatní zaměstnanci
pomáhají v rámci možností a provádějí nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a snaží se
zamezit šíření požáru. V případě, že se požár rychle rozšiřuje, musí být provedena evakuace osob.
IV.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči

150, 112

Záchranná služba

155, 112

Policie ČR

158, 112

Policie Stříbro

374 622 231

Poruchy dodávky el. proudu

378 001 111

Poruchy dodávky pitné vody

378 001 111

poruchy plynovodu a únik plynu

378 001 111

……………………….

schválil

