O BECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Č.

3/2020

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice se na svém zasedání konaném dne 21.12. 2020 usneslo vydat na
základě § 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“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1

Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným
sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na
úseku požární ochrany.
Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Velká Jesenice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou
sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce
dále pověřeny tyto orgány obce:
a. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za 12
měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární
ochrany v obci,
b. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a
to minimálně 1 x za 12 měsíců.
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Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru v obci
(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob,
stanovuje Nařízení Královehradeckého kraje č. 4/2002.
(2) Podmínky zabezpečení akcí, kde se používá otevřeného ohně nebo efektů s otevřeným ohněm
(např. ohňostroje, rekonstrukce historických bitev a soubojů, předvádění řemesel, ukázkové
zásahy hasičů, pálení čarodějnic), nebo zvláštních činností (např. používání elektrických,
plynových a podobných zařízení ve stáncích), upravují pokyny nebo návody výrobců k obsluze,
příslušné normy nebo pokyny odpovědných osob k zabezpečení těchto činností.
(3) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (období mimořádných klimatických podmínek,
období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy, dobu – časový úsek od rozdělání
otevřeného ohně do jeho úplné likvidace) definuje a podmínky požárního zabezpečení
stanovuje Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002.
(4) Pro zabezpečení topného období jsou stanovena tato preventivní opatření:
a) Důsledné dodržování návodů k obsluze u vytápěcích zařízení a topidel.
b) Dodržování vyhlášky č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty
c) Dodržování ustanovení ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.
d) Dodržování ustanovení ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a
připojování spotřebičů paliv.
e) Dodržování souvisících ČSN a předpisů včetně předpisů pro skladování jednotlivých
druhů paliv.
Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7.
(2) Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro potřeby obce je zajištěna nepřetržitou
službou Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje a systémem nepřetržité pohotovosti JSDH obce. Funkčnost tohoto
zajištění je ověřována alespoň jednou ročně provedením cvičného požárního poplachu (pokud
v průběhu roku nebyla ověřena výjezdem k požáru, nebo jinému typu události s kladným
výsledkem).
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Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2
vyhlášky.
(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
hasičské zbrojnice JSDH obce na adrese Velká Jesenice 167.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.1
(2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje2. Obec určuje zdroje požární
vody pro hašení požárů a čerpací stanoviště:
a.
b.
c.
d.

hydrantová síť napojená na vodovodní řád obce
Velký rybník
požární nádrž Veselice
Rozkošský potok

Čl. 7

Ohlašovna požáru, způsob hlášení požáru a mimořádných událostí
(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”: Velká Jesenice 167 – hasičská zbrojnice.
(2) Každá osoba je povinna ohlásit bezodkladně zjištěný požár nebo mimořádnou událost: na číslo
150 nebo 112 z pevné telefonní linky nebo mobilního telefonu na Krajské operační a
informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR
Jednotné evropské číslo tísňového volání

150
155
158
112

1 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
2 Nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2004 ze dne 25. února 2004
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Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
(1) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
(2) SMS zprávou, kterou odesílá členům JSDH obce Krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Čl. 9

Seznam jednotek požární ochrany pro dané stupně požárního poplachu v obci
(1) Seznam jednotek požární ochrany pro obec Velká Jesenice, místní část Veselice a místní část
Volovka, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 01/2009 ze dne 01. 09. 2009

Čl. 11

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

...................................

...................................

...................................

Ing. Petr Jeništa
starosta

Jaroslav Zelený, DiS
místostarosta

Ing. Kamil Lukášek
2. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.12. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce:

Přílohy č. 1 – č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád
č.1 Seznam jednotek požární ochrany pro dané stupně požárního poplachu v obci
č.2 Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce
č.3 Seznam hydrantů v obci
č.4 Situační mapa s rozmístěním nadzemních a podzemních hydrantů.

4

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád
Seznam jednotek požární ochrany pro dané stupně požárního poplachu v obci

Velká Jesenice

Veselice

Volovka

I. stupeň

I. stupeň

I. stupeň

1. Velká Jesenice, JPO III.
2. HZS PS Jaroměř, JPO I.
3. Česká Skalice JPO III.

1. Velká Jesenice, JPO III.
2. HZS PS Jaroměř, JPO I.
3. Nové Město n/Met., JPO II.

1. Velká Jesenice, JPO III.
2. HZS PS Jaroměř, JPO I.
3. Nové Město n/Met., JPO II.

II. stupeň

II. stupeň

II. stupeň

1. Nahořany, JPO V.
2. Nové Město n/Met., JPO II.
3. Bohuslavice, JPO III.
4. Jasenná, JPO III.

1. Bohuslavice, JPO III.
2. Jasenná, JPO III.
3. Česká Skalice, JPO III.
4. Jaroměř, JPO III.

1. Jaroměř, JPO III.
2. Jasenná, JPO III.
3. Česká Skalice, JPO III.
4. Bohuslavice, JPO III.

III. stupeň

III. stupeň

III. stupeň

1. Říkov, JPO V.
2. Rychnovek – Zvole, JPO V.
3. Jaroměř, JPO III.
4. Chvalkovice, JPO III.

1. Nahořany, JPO V.
2. Rychnovek – Zvole, JPO V.
3. Opočno, JPO II.
4. České Meziříčí, JPO III.

1. Rychnovek – Zvole, JPO V.
2. Nahořany, JPO V.
3. Chvalkovice, JPO III.
4. Velichovky, JPO III.

Legenda:
JPO – jednotka požární ochrany
HZS – Hasičský záchranný sbor
PS – požární stanice
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

Dislokace
jednotky

Evidenční číslo

Kategorie jednotky

Počet
členů

Velká Jesenice

523221

JPO III/1

15

Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 32 8200/800 S3Z – Tatra 815
VEA L1Z – Mercedes Benz Sprinter
Plovoucí motorové čerpadlo
Ponorné kalové čerpadlo
Řetězová motorová pila
Přenosná motorová stříkačka

Počet
1
1
1
1
2
2

Legenda:
CAS – Cisternová automobilová stříkačka
VEA – Velitelský automobil
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