OBEC KONOJEDY
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Konojedy se na svém zasedání konaném dne 11. 4. 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“): Vyhláška byla schválena usnesením č. 18/3/2017.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl.2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v
obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v obci v rozsahu působnosti obce odpovídá
obec Konojedy, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti,
vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Konojedy je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obce podle čl.5 této vyhlášky a dalšími
jednotkami (viz příloha č. 1. této vyhlášky - kategorie - dislokace). Tyto jednotky jsou
určeny pro zásah v katastrálním území obce podle požárního poplachového plánu
kraje (viz dále příloha č. 1. této vyhlášky).
(3) K zabezpečení úkolů podle odst.1 obec Konojedy:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně
1x 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: starosta SDH Konojedy a velitel SDH Konojedy.
Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům.
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Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární
ochrany, uvedenými v čl.1. této vyhlášky.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotek sboru jsou uvedeny v této příloze, která je nedílnou součástí
požárního řádu obce.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah:
a) přirozené: Konojedský rybník o obsahu 6.333m³
b) umělé: požární nádrž: („Na Husím plácku“), umístěna v blízkosti budovy
obecního úřadu.
hydranty: umístěny na vodovodním řádu v počtu 11 ks.
(2) Přístupnost, použitelnost, majitelé, kapacita zdrojů vody, včetně plánku obce
s vyznačením zdrojů vody - směr příjezdu, čerpací stanoviště jsou uvedeny v
dokumentaci PO
(3) 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 požárů1.
(4) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením2.
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§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4. ledna 2010

2/3

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
"Ohlašovna požárů":
a) Veřejná telefonní budka před budovou obecního úřadu
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
Signálem "Požární poplach", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sec. tón, pauza - 25 sec. tón) nebo rozhlasem a voláním
"Hoří". Dále je možno rozeslat upozornění občanům pomocí mobilního telefonu
(textová zpráva). Obec vede seznam všech telefonních kontaktů na trvale hlášené
občany a uživatele rekreačních objektů v obci.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003
požární řád obce ze dne 5. listopadu 2003
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

-------------------------------Michaela Růžičková
Místostarostka obce

---------------------------Ing. Jitka Neužilová
Starostka obce

Vyvěšeno: 19.04.2017

Sejmuto: .........................
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