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1. Účel
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění ochrany v obci. Určuje povinnosti
fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území obce. Určuje úkoly
osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obecního úřadu k těmto
osobám.

2. Organizace požární ochrany
Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad

a) zřizuje preventistu PO obce pro zajištění požární prevence

b) zřizuje dobrovolný veřejný požární sbor (dále jen JSDHO) k hašení požárů
a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách,
včele JSDHO stojí velitel JSDHO

c) pověřuje člena obecního zastupitelstva pana Jiřího Soběslavského starostu
obce dohledem nad PO v obci, včetně dohledu nad JSDHO

d) projednává přestupky fyzických osob v oblasti PO

e) projednává stav PO obce v obecním zastupitelstvu pololetně



3. Úkoly osob pověřených zabezpečením PO

Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly:

-Vede seznam objektů organizací a jiných objektů vyčleněných k provádění
preventivních požárních kontrol. Dále vede seznam objektů organizací, ve
kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad.

-Zpracovává plán preventivních požárních kontrol v oběktech tak, aby byly
kontroly provedeny alespoň jednou za dva roky, pokud nevyžaduje požární
nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu kratší. Plán preventivních požárních
kontrol projednává s okresní správou Sboru PO.

-Navrhuje obci občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů DVPS
a členů sdružení občanů na úseku PO případně odborníků jednotlivých profesÍ.
Provádí proškolení členů kontrolních skupin.

-Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.

-Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na
jejich funkčnost a označenÍ.

-Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zj ištěné
závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady
O.U. ke správnímu řízení.
a) uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru
nebo ke ztížení záchrany osob a majetku,
b) vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,
c) podává návrh okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení pozemku.

-Předkládá obecnímu zastupitelstvu návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

4. Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku PO

a) Povinnosti právnických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené
obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění zákona Č. 425/1990 Sb. ( dále jen zákon o požární ochraně ),
vyhláškou MV ČNR Č. 37/1986 Sb., Zákonem Č. 50/1986 Sb., ( stavební zákon)
a dalšími předpisy majícími vztah k PO.



b) Povinnosti občanů

Povinnosti občanů v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy,
§§ 17, 18 a 19 zákona o požární ochraně a §§ 59, 60,61,62,63,64,65 vyhlášky
MV ČNR č. 37/1986 Sb., (viz Příloha k požárnimu řádu).
Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku,
se postihuje pokutou až do výše 5 OOO,-Kč.

5. Jednotky požárni ochrany

Obec

a) zřizuje tyto jednotky PO na území obce:

1. JSDHO Nedrahovice
2. JSDHO Kamenice
3. JSDHO Bor

b) zajistí

-prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO
-zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární
zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice atd.)
-potřebné zásoby pohonných hmot,
-členovi JSDHO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
-vhodné prostředky pro odbornou přípravu členů JSDHO,
-účast velitele JSDHO a strojníků, popř. dalších členů JSDHO na odborné přípravě
pořádané okresní správou Sboru PO
-funkčnost svolávacího systému členů DVPS pro případ vyhlášení požárního poplachu

6. Požárni asistenční hlídky
Obec zajistí
aby pořadatel organizující akci, která se uskuteční větší počet osob, ustanovil
asistenční hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly"

- Seznámit se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objemem,
dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena
potřebná požárně bezpečnostní opatření,

- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,

- provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje
dodržování zásad PO a stav požárních zařízení,

- Provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob
přivolání pomoci a zdolávání požáru,

V průběhu akce musí mít každý člen požární asistenční hlídky na levém zákoutí na
červené pásce viditelné označení "POŽÁRNÍ HLÍDKA".



7. Zdroje požární vody, hasební látky

Obecní úřad

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě
její údržbu tak, aby byla vždy použitelná,
- určuje jako zdroje požární vody:

Nedrahovice - ávesník
- Dlouhý

Kamenice

Trkov

Podhájí

Úklid

Bor

Rudolec

Radeč

- Sosnovců
- Sedliště

- Zámecký
- Mlýnský
- Návesník

- Jezera

- Jezera
- Návesník

- Spilků

- Návesník

- předává jednotkám PO plán obce s vyznačením umístění zdrojů vody,

- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje
hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

8. Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

Nedrahovice
Kamenice
Trkov
Podhájí
Úklid
Bor
Rudolec
Radeč

- Štemberk Josef
- Vacek Jiří
- Masopust Josef
- Mrázek Jiří
- Špaček Miroslav
- Havel Antonín
- Spilka Vladimír
- Cháb Vác1av

318877123
318877121
318877122
318877124
318877125
318877126
318875198
318877112



Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle níž plní tyto úkoly:

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k
události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo
a odkud událost hlásil.

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO a dále postupuje podle poplachového plánu,

- oznamuje nahlášenou událost na okresní ohlašovnu požárů

Vyhlášení požárního poplachu JSDHO se provádí:
- sirénou signálem v délce 25 zapnut 10 vypnuto 25 zapnuto stálý tón s prodlevou
- zkouška sirény se provádí každou 1 sobotu v měsíci ve 12.00 hod. v délce 15 sekund.

9. Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely je zajištěna

- akceschpností JSDHO obce

Obecní úřad ověřuje jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného
požárního poplachu JSDHO. Od kontroly se upustí u JSDHO, jejíž doba výjezdu byla v roce
ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.

10. Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zálohování požáru podle
poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska
útvaru Sboru PO v Příbrami. Vyžádat součinnost jednotek PO pro případ zálohování
požárů, mimořádných událostí a živelných pohrom může ředitel HZS jeho zástupce hrozí li
nebezpečí z prodlení, je oprávněn rozhodnout operační důstojník
V Nedrahovicích 25.7.1995

Za obec Nedrahovice
starosta Jiří Soběslavský

Sejmuto 1. 8. 1995


