OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ
Zastupitelstvo obce Chodouň se na svém zasedání dne 21.1.2010 usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 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“), podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Chodouň upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci Chodouň 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 Chodouň
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:
a) Jednotkou sboru dobrovolných hasičů ( dále jen „SDH“) obce Chodouň podle čl.5 této
vyhlášky – kategorie JPOV
Dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území
obce v 1.stupni požárního poplachového plánu kraje.
b) Jednotkou HZS Středočeského kraje PS Beroun se stálou pohotovostní službou kategorie JPO I, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje.
c) Jednotkou JSDH obce Zdice – kategorie JPO III.
Obec Chodouň zřídila jednotku SDH kategorie JPO V.
Tato jednotka SDH je složena z fyzických osob, které vykonávají činnost v jednotce požární
ochrany dobrovolně a není jejich zaměstnáním.
Nasazení jednotky je určeno Požárním poplachovým plánem Středočeského kraje.
2.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1.:
a) pověřuje zastupitelstvo obce projednávat stav požární ochrany v obci Chodouň,
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 starostu obce (prostřednictvím odborně způsobilé osoby).
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Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1.

Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
stanoví nařízení Středočeského kraje (počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí). Toto
nařízení bude vždy vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Chodouň a dále zveřejněno
způsobem v místě obvyklým (internetové stránky obce, plakátovací plochy, místní rozhlas).

2.

Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm, při kterých hrozí nebezpečí
vzniku požáru, jsou povinny dodržovat zejména tato pravidla pálení:
a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,
b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně
neprodleně ukončit,
c)

neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném
vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,

d) zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let,
e)

seznámit se s pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci

f)

požární bezpečnost zabezpečit požární hlídkou.

3. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejichž cílem je snížení
požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území obce Chodouň .
4. Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou
půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem
(dále jen „období sucha“),
b) období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto období
počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením prací
souvisejících se sklizní,
c) období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením
přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době
skladování.
5. Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osob se řídí
Nařízením Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne 12. 8. 2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
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Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Chodouň
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chodouň, její početní stav a vybavení
1. Obec Chodouň zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V,
následujícím početním stavu:
základní početní stav 9 členů, min. početní stav 4 členové
Početní stav JSDH odpovídá základnímu početnímu stavu příslušné kategorie.
Konkrétní vybavení (podle inventarizace – soupisu dlouhodobého a drobného majetku)
jednotky SDH Chodouň je uveden aktuálně v dokumentaci vedené Obecním úřadem
Chodouň. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jednoty SDH obce je
uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení
požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Obec Chodouň 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 (řeky, potoky, rybníky apod.)
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže apod.).
Chodouň
a) Chodouň
a) Chodouň
b) Chodouň

Přirozené zdroje hydranty po vsi
vody

Souřadnice odběr.
místa - N

řeka Litavka-jez
náhon

Souřadnice
odběr.
místa - E

49°53'47.953"
49°53'57.889"
Hydrantová síť – náves před MŠ

Aktuální plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů předává obec Chodouň
jednotkám sboru dobrovolných hasičů uvedených v čl. 5 této vyhlášky a HZS Středočeského
kraje, územní odbor Beroun.
2. 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
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udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost
vodního zdroje.
3. Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně 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.

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Chodouň
je zabezpečeno systémem ohlašovny požárů a míst, odkud lze hlásit požár.

2.

Obec Chodouň zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“
a) Obecní úřad Chodouň, na adrese Chodouň č. 56,
v pracovní době PO a ST - 8,00 – 16,00 hod., ÚT a ČT a PÁ – 8,00-13,00 hod.
telefon 311 685 134, mobilní telefon 604 858 308
b) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů mimopracovní době, která jsou
trvale označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ – seznam aktuálních míst je uveden
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

K ohlášení požáru může být využit také veřejný telefonní automat umístěný mezi MŠ a
Obecním domem – č.telefonu 311 686 415 voláním na tísňové číslo 150 nebo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci Chodouň
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) HZS Středočeského kraje signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
b) JSDH pomocí SMS z multifunkčního modulu KANGO+ nebo
c) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“- prostřednictvím obecního rozhlasu, a také verbální
informací „požární poplach“.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje požárním vozidlem jednotky SDH, také pomocí mobilních telefonů a pevných
telefonních stanic.
Čl. 9
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami je
přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské
činnosti jiným správním deliktem.
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Čl .10
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 21.1.2010

Ing. Josef Stehlík
v.r.

František Rambouský
v.r.

místostarosta

starosta

Seznam příloh:
Příloha č. 1
Příloha č.2

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového
plánu kraje a vybavení prostředky u JSDH Chodouň od 1.1.2010 .
Další místa, kde lze hlásit požár , označená tabulkou ZDE HLASTE POŽÁR“.
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Příloha č.l k obecně závazné vyhlášce 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, 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 určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany :
stupeň požárního
poplachu

1. jednotka JPO

2. jednotka JPO

3. jednotka JPO

I.
II.

Beroun JPO I
Hořovice JPO I

Chodouň JPO V
Zdice JPO III.
Lochovice JPO III Žebrák JPO III

Vybavení prostředky jednotky SDH obce Chodouň od 1.1.2010
Jednotka

Prostředek / technika

JSDH CHODOUŇ, JPO V,

PS 12 (požární stříkačka)
AUTOMOBIL AVIA
Motorová pila HUSQARNA
Kalové čerpadlo
ASC 25 /stříkačka cisterna/

Počet
1
1
1
1
1

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010
Další místa, kde lze hlásit požár , označená tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“
starosta obce
místostarosta
starosta SDH
velitel SDH

František Rambouský
Ing.Josef Stehlík
Jindřich Novák
Karel Boháč

adresa
Chodouň č. 190
Chodouň č. 12
Chodouň č. 24
Chodouň č. 1
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telefon
311 685 709, 724 215 264
731 471 572
776 848 735
604 708 734

