VYHLÁŠKA
č.2 /2005
Obec Březno na základě usnesení zastupitelstva ze dne 24.6.2005 podle § 29 odst. 1 písm o)
bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Března 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/města odpovídá
obec Březno, 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/města je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následující
jednotkou v I. stupni požárního poplachového plánu kraje stanice HSZ Mladá Boleslav a
stanice HZS Mnichovo Hradiště.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje období nepříznivých
klimatických podmínek, především delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
Počátek a konec účinnosti preventivních opatření platných pro dobu zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů, jakož i území, kterých se tato opatření dotýkají vyhlašuje
zastupitelstvo obce, svým nařízením, zveřejněným na úřední desce, ve sdělovacích
prostředcích, denním tisku.
Období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanovují tato preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a místech, kde
může dojít k jeho rozšíření
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního
právního předpisu § 5 odst.2 a § 17 odst. 3, písm. f) zákona o požární ochraně
tím nejsou dotčena
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků
lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vniku požárů
stanovené zvláštním předpisem § 7 odst. 2 zákona o požární ochraně
a dále motorových vozidel používaných k přepravy píce při sklizni a při žních, tato
vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práce v místech skladování vybavena
lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením.
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárům k jiným účelům, ustanovení
zvláštního právního předpisu § 7 odst.1 a § 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně zákona o nejsou tímto dotčena
f) při zakládání volných skladů sena a slámy (stohů) musí být dodrženy předepsané
vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací podle právních předpisů
požární ochrany (příloha č.1 vyhl. č.246/2001 Sb.)
g) při skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně
kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení provedena účinná opatření
k zamezení vzniku a rozšíření požáru.

Povinnosti státních orgánů, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob je řešeno individuelně s ohledem na typ
prováděné akce a s ohledem zabezpečení zúčastněných osob.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce Březně je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2)

Pro prvotní zásah se předpokládá intervence HZS Středočeského kraje, územní odbor
Mladá Boleslav

(3)

JSDHO zajišťují po dobu 24 hodin stálou pohotovost svých členů tak, aby byl zajištěn
výjezd jednotky k zásahu do 10 minut.

(4)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany
uvedenou v čl. 1

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)
Obec Březno zřizuje zřizovací listinou ze dne 24.6.2005 jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního
poplachového plánu kraje je uveden v příloze č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a 2. jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2)
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice ve Březně.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti

(1)
Obec Březno stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah dle karty obce.

(2)
Obec Březno 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 příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Mladá Boleslav.

(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 zdroje .
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1)
Obec Březno zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny
tabulkou „Ohlašovna požárů“ – viz řád ohlašovny požárů.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným místním rozhlasem.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci Březno vyhlašuje zařízením KANGO.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Středočeského kraje – stanice Mladá Boleslav je uveden v příloze č. 3.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 14.7.2005

Vyvěšeno: 27.6.05
Sejmuto: 15.7.05

Jiří Pavelka
mistostarosta

Josef Horák
starosta obce

příloha č. 1 k vyhlášce č.2/2005

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KRAJE
(1)
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárů obce Března a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které
zřizují jednotku požární ochrany.
(2)
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí
pomoci v katastru obce Března určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky
požární ochrany:

stupeň požárního
poplachu
I.
II.
III.

první jednotka PO

druhá jednotka
PO

třetí jednotka PO

Mladá Boleslav
Březno
Mnichovo Hradiště
Bělá pod Bezdězem Semčice
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou Dolní Bousov Bakov nad Jizerou

