OBEC Úlezdec
Zastupitelstvo obce Újezdec
Obecně záv azná vyh láš ka
é.,l12016
kterou se vydává požárnířád obce
Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání konaném dne 27.4.2016 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm, o) bod 1 zákona č. 13311985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákonopožární ochraně"), avsouladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,,vyhláška"):

čt t
úvodníustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpeóení požárníochrany v obci.

čt, z
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Ochrana životů,zdraví a majetku obóanů před požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce Újezdec (dále jen ,,obec") je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičůobce (dále jen ,,JSDH obce") podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požárníochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky."

(2)

Kzabezpečení úkolůna úseku požárníochrany obec v samostatné působnosti pověřila
starostu jednotky dobrovolných hasičů,ktelý vykonává monitoring úrovně požární
ochrany v obci, o nížpředkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za rok,

(3)

K

zabezpeóení úkolůna úseku požárníochrany byly

na základě usnesení
zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce,
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požárníochrany v obci minimálně 1 x za
rok; vždy po závažnémimořádné události majícívztah k požárníochraně v obci,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodžování předpisů požární ochrany
obce, a to minimálné 1 xza rok.

čt, s
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru se zřetelem na místnísituaci

(1)

Obec nestanovila se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečímvzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahujícíse k takovým
činnostem či objektům.

d,q

Způsob nepřetňitého zabezpečenípožární ochrany v obci

(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události na územíobce je
zabezpeóeno systémem ohlašoven požárů uvedených v č1.7.

(2)

Ochrana životů,zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. '1 vyhlášky.
čt. s
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její početnístav a vybavení

(1)
(2)

Obec zřídila JSDH obce, jejížkategorie, početnístav

v příloze č. 2 vyhlášky.

a

vybavení jsou uvedeny

ČlenovéJSDH obce se při vyhlášení požárníhopoplachu dostavíve stanoveném čase
do požárnízbrojnice na adrese Újezdec 40, anebo na jiné místo, stanovené velitelem

jednotky.

d,a

Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenípožárůje povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použitípožárnítechniky a čerpánívody pro
hašenípožárů1.

(2)

Obec stanovila zdroje vody pro hašenípožárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze
č. 3 vyhlášky.

(3)

Vlastníci nebo uživatelézdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni

oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpánívody k hašení požárů,
a dále předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využitík čerpánívody pro hašenípožárů.

čt. l
Seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1)

'5

Ohlašovny požárů, odkud lze hlásit požár jsou:

a)

Veřejná telefonní stanice před budovou obecního úřadu Újezdec čp. 40, kde je
možnévytáčet číslatísňovéhovolání (150 - hasiči, 158- policie , 112 - záchranný
systém) bez poplatku,

b)

Starosta obce tel.č. 606 74 24

Z odst. 1 zákona o požárníochraně

11

C|.8
požárního
poplachu v obci
Způsob vyhlášení
Vyhlášení požárníhopoplachu.v obci se provádí:
a) signálem ,,POZARNl POPLACH", kteqi je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
b) v případě poruchy technických zařízenípro vyhlášení požárního poplachu se
požárnípoplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.
c) V případě poruchy obecního rozhlasu (vypnuta el. energie) spojkou, kterou stanoví
starosta obce,
čt. g
seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
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Přítoha č. 1 k obecně závazné vyhlášce é.'1120'|6, kterou se vydává požární řád

Seznam

sil a

prostředků jednotek požárníochrany z požárníhopoplachového plánu

Jihočeskéhokraje

Příloha é. 2 k obecně závazné vyhlášce é. 112016, kterou se vydává požární řád
Požárnítechnika a věcné prostředky požárníochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce é.'112016, kterou se vydává požární řád
Přehled zdrojů vody

Vyvěšeno na úřední desce dne:

?q,Lt. 2otG

Sejmuto z úřední desky dne:

,t5.5. ?-tlt6

CIBEc

u.lrznrc
okres Jindřichůy Hradec

]

)

Příloha č, 1 k obecně závazné vyhlášce č.112016, kterou se vydává požárnířád

seznam sil a prostředků iednotek požárníochranv
z požárního poplachového plánu Jihočeského kraie
(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárůobce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kIeré zřizují
jednotku požárníochrany.

(2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
územíobce určeny podle l. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

Název jednotek
požárníochrany

Kategorie
jednotek
požární
ochrany

Sbor dobrovolných hasičů

obce Ujezdec
Jednotka sboru
dobrovolných hasičůměsta
kardašova Rečice

HZPS města Jindřichův
Hradec
Jednotka sboru
dobrovo|ných hasičůměsta

JPO V

JPOlIl
JPO

l

JPOlll

Soběslav
Jednotka sboru
dobrovolných hasičůměsta
veseli nad Lužnicí

JPOlll

požárni technika a věcné
prostředky požárníochrany
přivěsná přenosná stříkačka PPS 12
automobilová cisterna Tatra 815 CAS 32
automobilová cisterna Tatra 148 CAS 32
Avia - zásahové vozidlo

Počet

1

1
1
1

profesionální záchranný systém
automobilová cisterna Tatra 'l48 CAS 25

1

zásahový automobil Taira 815

1

automobilová cisterna Tatra 815 CAS 32
automobilová cisterna Tatra 148 CAS-32
zásahový automobil Šzoo nrn CAS- 25
dopravníautomobil DA 12 Avia 30 stříkačka

1
1
1
1

Příloha

č.2k obecně závazné vyhlášce

č.1120'|6, kterou se vydává požárnířád

požární technika a věcné prostředkv požárníochranv

Jednotky požární ochrany v l, stupni požárního poplachu
Třetíjednotka Čtvrta jednotka
První jednotka Druhá jednotka
požárníochrany požárníochrany požární ochrany požárníochrany
Název
jednotek
požární
ochrany

Kategorie
jednotek
požární
ochrany

Sbor dobrovolných

hasičůobce Ujezdec

JPo V

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
města kardašova

:-.
Keclce

JPo

lll

HZPS města

HZPS města

Jindřichův Hradec

Soběslav

JPo

l

JPo lll

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.'112016, kterou se vydává požárnířád

A) Přehled zdroiů vodv
Typ zdroje
vody
přirozené

přirozené

přirozené

Název
Návesní
rybníčky
rybník

ohrazenice
rybník
Podvesný

Kapacita
50O

m3

Cerpací
stanoviště

Využitelnost

ze silnice

celoroóní

10 00O m3

z hráze rybníka

celoroční

10 000

zhráze rybníka

celoroční

m3

