OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014
Obec Bedřichov na základě usnesení zastupitelstva č.293/2014 ze dne 18.9.2014 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 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEDŘICHOV
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bedřichov okr. Jablonec n. N. 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 odpovídá Obecní úřad
Bedřichov, který 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 Bedřichov je zajištěna požárními jednotkami a požárním
poplachovým plánem kraje:
-

viz. příloha č. 1 tohoto požárního řádu
smluvně s JSDH – Janov nad Nisou na základě veřejno právní smlouvy
požární jednotkou JSDHO Janov nad Nisou – JPO III

Tato jednotka dle smlouvy PO:
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a
nasazování sil a prostředků
b) provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
c) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
(3)

K zabezpečení úkolů požární ochrany obce:

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 2 x do
roka a to vždy na jaře (před letními měsíci) a na podzim (před topnou sezónou) a vždy po
závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně obce.
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b) pověřuje Martina Kotšmída, osobu odborně způsobilou v PO za zpracování předpisů o
PO v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a následných předpisů a vyhláškou č.
172/2001 Sb.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1)
považuje:

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek

a)
Pálení klestí - u soukromých objektů zodpovídá občan tuto činnost provozující. Při větším
rozsahu předem ohlásit tuto činnost na KOPIS HZS Libereckého kraje, telefon č. 150 nebo 112,
- na veřejných prostranstvích – obec určí odpovědnou osobu včetně nahlášení.
b)
Plošné vypalování porostů – je pro všechny občany v katastru obce přísně zakázáno pod
pokutou do 25.000,- Kč.
c)
Ohňostroje při společenských akcí zodpovídá vždy provozovatel této akce, včetně nahlášení
na KOPIS HZS Libereckého kraje, tel. 150 nebo 112.
d)
Akce Bedřich, Betlém (pořádané každoročně) – Obec Bedřichov je spolupořadatelem –
požární bezpečnost je zabezpečena v souladu s Věstníkem Libereckého kraje č. 6/2003.
(2)
považuje:

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek

a) Období sucha:
- není přímo vyhlášeno předem, bude oznámeno speciální vyhláškou s upřesněním. Požární
bezpečnost v tomto období je dána zákazem kouření a rozdělávání ohně v určených
lokalitách, i případným zákazem vstupu do lesa.
b) Topné období:
- vzniká povinnost občanů zabezpečit kontrolu komínových těles minimálně 1 x ročně.

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 v budově Obecního úřadu a na telefonní lince 112.
(2)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečeno jednotkami požární ochrany HZS Jablonec
nad Nisou a JSDH Janov nad Nisou.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec není zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů obce a toto je nahrazeno
(1)
veřejně právní smlouvou s JSDH Janov nad Nisou uvedené v příloze č. 2, kde jsou uvedeny též
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početní stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Příloha č. 2 je
nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2)
Dle veřejně právní smlouvy se členové jednotky při vyhlášení požárního poplachu co
nejrychleji dostaví do své příslušné požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky:
- Janov nad Nisou - Hasičská zbrojnice Janov nad Nisou.
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 stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
V obci jsou zdroje požární vody:
a) přírodní zdroje
b) další umělé nebo víceúčelové zdroje
c) rozvod hydrantů v obci, který je v majetku Severočeských vodovodů a kanalizací.
Zdroje požární vody
a) přírodní zdroje
1.
2.
3.

Přehradní nádrž Černá Nisa na ppč. 735/3
Přehradní nádrž U Stadionu na ppč. 522/2
Přehradní nádrž U Black Bowl na ppč. 235/3

a) další umělé nebo víceúčelové zdroje
1. retenční nádrž Dolina na ppč. 534/15
b) vodovodní řád hydrant u úpravny vody č.p. 291
(2) Vlastníci nebo uživatelé vyjmenovaných zdrojů vody pro hašení tímto požárním řádem
obce jsou povinni 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.
(3) Vlastníci pozemků příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník prokazatelně převede tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele) nevykonává – li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1)
Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“
Poř.č.

1.

Místo
Obecní úřad Bedřichov

majitel
Obecní úřad

adresa
Bedřichov 218
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483 380 163

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1)

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: Sirénou:

v Bedřichově č.p. 304 - sirénou, která je umístněna na budově
(2)

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: Signálem:

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 elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky,
troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný
s jinými signály).
(3)

V případě poruchy technický zařízení:

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje prostřednictvím místního rozhlasu a mobilních telefonů.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků JPO
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Libereckého kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 18.9.2014 a v plném rozsahu ruší OZV Obce Bedřichov č. 1/2010

Petr Šmaus
starosta obce

Miroslav Bíca
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 1.9.2014
Sejmuto z úřední desky: 19.9.2014
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příloha č. 1) k OZV č. 1/2010

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.
(2)
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Bedřichov
St.
PP

první jednotka PO

druhá jednotka PO

I.

HZS Jablonec n.N.

JSDHO Janov n.N.

II.

JSDHO Jablonecké
Paseky II.
JSDHO Smržovka
město I.

HZS Liberec

III.

JSDHO Smržovka
město II.

třetí jednotka PO

JSDHO
Josefův Důl
JSDHO
Lučany nad Nisou
JSDHO Vratislavice
nad Nisou
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čtvrtá jednotka PO

pátá jednotka
PO

JSDHO Jablonecké
-----Paseky I.
JSDHO
JSDHO
Proseč nad Nisou Kokonín
JSDHO Liberec
JSDHO Pěnčín
Vesec

šestá
jednotka PO
------JSDHO
Maršovice
JSDHO Huť

Příloha č. 2) k OZV č. 1/2010.

Jednotka dobrovolných hasičů obce Janov nad Nisou
smluvně zajišťující PO pro obec Bedřichov, okr. Jablonec nad Nisou

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

JSDHO Janov nad Nisou

JPO III

15

15

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Automobilová cisterna TATRA 815

1

Dopravní automobil DVS 12

1

PPS (požární stříkačka) PPS 12 R1

1

Plovoucí čerpadlo M5/3, GS3

2

Dýchací přístroje SATURN

2
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