Obec Klobuky, okres Kladno
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/2015

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Klobuky se na svém zasedání dne 21. 1. 2015 usneslo vydat obecně
závaznou vyhlášku jako požární řád obce. Vydání požárního řádu bylo provedeno na
základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a § 29, odst. 1, písm. o)
zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o PO).
Článek 1.
Základní ustanovení
1) Požární řád obce upravuje organizaci, zajišťování a zásady zabezpečení požární ochrany
na území obce Klobuky podle ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení
zákona o požární ochraně.
2) Územím obce Klobuky se rozumí katastrální území obce Klobuky a katastrální území
přilehlých osad Kokovice, Kobylníky, Čeradice a Páleček (dále jen obec).
Článek 2.
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
1) Za účelem ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry podle ustanovení § 1,
odst. 1 zákona o PO jsou pověřeni těmito činnostmi následující jednotky a subjekty:
a) Jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků
hasičského záchranného sboru, kteří tuto činnost vykonávají jako své povolání, která je
umístěna ve Slaném. Další jednotky provádí případný zásah v obci podle
poplachového plánu Středočeského kraje.
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob. Tyto
osoby nevykonávají činnost v jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
c) Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany podle ustanovení § 11 zákona o
PO, která vykonává činnosti na úseku PO v objektech, které jsou majetkem obce.
Článek 3.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.
Povinnosti občanů obce:
1) Chovat se tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména při používání
tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů a komínů, při skladování a
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi nebo
s otevřeným ohněm, případně jiným zdrojem zapálení.
Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k hlavním uzávěrům
plynu, vody a topení v případě požáru.
Plnit příkazy a pokyny, které jsou uvedeny na výstražných a bezpečnostních
tabulkách (zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm apod.).
Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za účelem jejich včasného použití a udržovat věcné prostředky a požárně
bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu. Tato povinnost se vztahuje na
osoby, které mají výše uvedené věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení
ve vlastnictví nebo užívání.
Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolávání požáru a pro záchranné práce (volný přístup do všech prostorů objektu,
včetně půdy a sklepa, volný přístup ke zdrojům vody, případně věcným prostředkům
PO).
Oznámit bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru na tel. č.
150 nebo 112 každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách
které vlastní, případně užívá.
Dodržovat návody k obsluze nebo technické podmínky výrobce u výrobků a zařízení,
které nakoupil a používá.
Veškeré objekty lze užívat jen k účelu, který je určen v kolaudačním rozhodnutí.
Případné požární závady odstraňovat. Toto se týká zejména komínů a kouřovodů,
které se udržují v dobrém technickém stavu, nepoškozené. Čistění komínů se
zabezpečuje ve lhůtách, které jsou stanoveny zvláštním předpisem.
Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových
domů nebo ubytovacích zařízení, pouze s výjimkou hořlavých kapalin, které jsou
určeny k vytápění jednotlivých objektů. Hořlavé kapaliny, jako barvy a ředidla, lze
ukládat pouze v dílnách, skladech nebo obdobných prostorách, které nejsou určeny
k bydlení. Tyto hořlavé kapaliny se ukládají v plechových skříňkách v množství max.
250 l. V prostoru, kde jsou ukládány hořlavé kapaliny, se nesmí kouřit a manipulovat
s otevřeným ohněm.

Občanům obce je zakázáno:
1) Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání.
2) Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.
Občan např. nesmí provádět svařování, pokud není držitelem svářečského průkazu,
občan nesmí opravovat elektrickou instalaci, pokud není držitelem oprávnění
k vykonávání této činnosti.
3) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
4) Provádět plošné vypalování porostů.
V případě požáru je občan povinen:
1) Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho
šíření.
2) Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
3) Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
(jedná se o požáry na cizím nebo veřejném majetku, kdy občan nemá k tomuto
majetku vlastnická práva nebo je neužívá).
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4) Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obce.
5) Vlastník (správce nebo uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost
k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popř.
k provedení jiných záchranných prací. Zejména je povinen vyklidit nebo strpět
vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů.
O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob včetně fyzických osob
(občanů) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru rozumíme:
1) Období nadměrného sucha, zejména s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízké
vlhkosti, s dlouhodobou vysokou teplotou vzduchu kdy vane pouze suchý vítr.
2) Období sklizně pícnin a obilovin, (dále jen období sklizně).
3) Topné období.
Období nadměrného sucha vyhlašuje na svém územním obvodu obec místním
rozhlasem nebo na území celého kraje krajský úřad, který tuto informaci předá obecnímu
úřadu.
V období nadměrného sucha jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, jakož i
fyzické osoby (občané) povinny:
1) Dodržovat zákaz rozdělávání ohňů a pálení staré suché trávy.
2) Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti nejméně 50 m od kraje
lesa dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a
odhazování hořících předmětů.
3) Neprovádět spalování klestů nebo jiných hořlavých materiálů.
V období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:
1) Ve vzdálenosti menší než 20 m od pozemků s dozrávajícím obilím nebo poli, kde se
suší seno a dále od stohů sena a slámy.
2) V uzavřených skladech sena a slámy ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto
skladů.
3) Při práci na obilních polích, při obracení sena a při svozu těchto produktů do místa
uskladnění.
4) Je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a vypalovat nezaoraná strniště.
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob, jakož i fyzických osob (občanů)
v případě pálení klestu:
1) Za nebezpečné je považováno pálení klestu, které se provádí v lese nebo 50 m od
kraje lesa.
2) Pálení se může provádět pouze se souhlasem vlastníka nebo uživatele lesů.
3) Pálení je možno provádět pouze v případě bezvětrného počasí, nebo při maximální
síle větru 3,4 – 5,2 m.s-1. V případě, že fouká vítr s rychlostí větší než 5,2 m.s-1, nelze
pálení klestu provádět.
4) Pálení musí provádět minimálně 2 zaměstnanci nebo občané, kteří jsou vybaveni
lopatami, tlumnicemi, 2 PHP (vodní, sněhový, práškový), nebo zásobou min. 50 l
vody se dvěma kbelíky na vodu, toto opatření není nutno provádět v zimním období,
kdy je alespoň 10 cm vrstva sněhu.
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5) Pálení je nutno zahájit tak, aby bylo možné zajistit i uhašení ohně a řádné
zabezpečení proti šíření požáru.
6) V případě, že souvislá sněhová pokrývka 15 cm a větší, je možno provádět pálení
klestu bez další úpravy povrchu půdy. Pokud je sněhová pokrývka menší než 15 cm
nebo v době bez sněhové pokrývky, musí být místo, určené k pálení klestu, izolováno
pruhem, širokým nejméně 1 m. V tomto prostoru musí být odstraněn veškerý hořlavý
materiál až na minerální půdu.
7) V případě změny počasí (zejména foukání větru) v průběhu pálení je třeba činnost
přerušit a oheň likvidovat, pálení klestu nelze provádět, pokud se venkovní teplota ve
stínu zvýší na 21°C a více.
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob:
1) Obec Klobuky nevlastní žádný objekt, kde by mohly být pořádány akce, kterých se
zúčastňuje větší počet osob, tzn. 200 a více.
Článek 4.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.

1)

2)

Přijetí hlášení o požáru nebo jiné živelné pohromy v obci je možno provést přímo
telefonem na HZS Středočeského kraje, na telefonní čísla 150 nebo 112. V obci je
možno požár ohlásit na ohlašovnu požárů, OÚ - telefonní číslo 312 579 583,
725 438 288. Siréna v obci umístěná na budově hasičské zbrojnice je napojena na
integrovaný záchranný systém.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
které jsou uvedeny v čl. II.
Článek 5.
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení.

1) Podle přílohy č. 4 vyhlášky MV ČR č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci Klobuky zařazena do
kategorie jednotek JPO 3. Členové jednotky jsou převážně z řad členů sboru
dobrovolných hasičů Klobuky a tuto činnost vykonávají mimo své vlastní zaměstnání. Její
početní stav a technické vybavení je uvedeno v příloze 1.

Článek 6.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Použitelné vodní zdroje v obci:
-

Kašna v Klobukách
Bývalý cukrovarský rybník v Klobukách
Rybník v Kokovicích
Rybník v Kobylníkách
Vodní nádrž v Pálečku
Vodní nádrž na Skalském potoce u Vrbičan
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Umístění podzemních hydrantů:
-

V části obce Kokovice (2x)

Podmínky použitelnosti vodních zdrojů:
1)

Podzemní požární hydranty musí být provozuschopné, tzn. 1 x za rok musí být
provedena kontrola odbornou firmou, která má oprávnění k provedení této kontroly,
protože se ve smyslu ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), § 2, odst. 4, písm. e) jedná o požárně bezpečnostní zařízení, kde musí být
podle ustanovení stejné vyhlášky, § 7, odst. 4 provedena kontrola provozuschopnosti
nejméně 1 x za rok.

Článek 7.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů.
Další zdroje vody pro hašení požárů v obci:
- nejsou

Článek 8.
Seznam ohlašoven požárů.
1)

Přijetí hlášení o požáru nebo jiné živelné pohromy v obci je možno provést přímo
telefonem na HZS Středočeského kraje, na telefonní čísla 150, 112 nebo operační
středisko HZS Středočeského kraje.

2)

V obci je možno požár ohlásit na ohlašovny požárů:
OÚ Klobuky, pracovní dny
Starostka obce, Soňa Ottová
Velitel JSDH Klobuky, Štěpán Tomec

312 579 583
725 438 288
607 542 521

Článek 9.
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
1)

Požární poplach je vyhlašován sirénou umístěnou na budově hasičské zbrojnice. Signál
je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty – 25vteřin tón, následuje 10
vteřin pauza a opět 25 vteřin tón.
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Článek 10.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárně poplachového plánu
kraje.

1. stupeň poplachu

213002 stanice Slaný
213173 Zlonice
213130 Klobuky

2. stupeň poplachu

216011 stanice Kralupy nad Vltavou
213194 Plchov
213169 Velvary
213116 Dřínov
213131 Kmetiněves
213119 Hospozín

3. stupeň poplachu

213001 stanice Kladno
213155 Smečno
213146 Pchery
21C144 Srbeč
213105 Brandýsek

4. stupeň poplachu

213003 stanice Stochov
216010 stanice Mělník
21A011 stanice Roztoky
21C010 stanice Rakovník
216012 stanice Neratovice
212010 stanice Beroun

Strana 6 (celkem 8)

Obec Klobuky, okres Kladno
Článek 11
Přílohy
1)

Nedílnou součástí této vyhlášky je:
Příloha č. 1: Početní stav a technické vybavení JSDH.

Článek 12
Zrušovací ustanovení
1)

Touto vyhláškou se zrušuje “Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD
OBCE“.
Článek 13
Účinnost

1)

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den ode dne vyhlášení.

místostarostové

starostka

Datum vyvěšení na úřední desku OÚ dne:

23. 1. 2015

podpis:___________________

Datum sejmutí z úřední desky OÚ dne:

07. 2. 2015

podpis:___________________

Datum zveřejnění na web.stránkách OÚ dne:

23. 1. 2015

podpis:___________________

Datum odstranění z web.stránek OÚ dne:

07. 2. 2015

podpis:___________________
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Příloha č. 1.
Početní stav a technické vybavení JSDH.
Jednotka sboru je ustavena v počtu 15 členů.
K vybavení JSDH patří:

Tatra CAS 32 (T148)
Ford transit 9-místný
Nákladní přívěs valníkový AGADOS
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