OBEC PODBŘEZÍ
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2005

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Podbřezí se na svém zasedání dne 20. 6. 2005 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 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 Podbřezí 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
Organizace požární ochrany v obci
l) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „JSDH“) obce podle této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany
dle následujícího požárního plánu:
a) Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, požární stanice Dobruška, JPO I, se
sídlem v Dobrušce,
b) SDH Trnov, JPO III, se sídlem v Trnově,
c) SDH Dobré, JPO III, se sídlem v Dobrém,
d) SDH Solnice, JPO III, se sídlem v Solnici.
2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně preventistu požární ochrany v obci.
Čl. 3
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob a požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby na území obce Podbřezí jsou
povinny respektovat podmínky požární bezpečnosti a další povinnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů), nařízení Královehradeckého kraje č. 2/2002, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královehradeckého kraje, č. 3/2002, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, č. 4/2002, kterým se stanovují podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, č. 1/2004,
kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a ustanoveními této
obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno dvěma veřejnými telefonními automaty, uvedenými v Čl. 7
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v Čl. 2
Čl. 5
Specifikace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, včetně jmenování velitele jednotky a dohod o členství. Jednotka je vybavena potřebnou požární technikou a věcnými prostředky požární techniky.
Název jednotky:
Kategorie jednotky:
Početní stav:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Podbřezí
JPO V
9 členů (požární družstvo)

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice, která je umístěná v budově obecního úřadu.
Čl. 6
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky 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 podle pořadí využitelnosti:
a) přirozené – Dědina (Zlatý potok)
b) umělé
– požární nádrž (rybník na návsi) na parc. č. 39 v Podbřezí
2) Obec udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť pro požární techniku.
Čl. 7
Seznam míst, odkud lze hlásit požár
Pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události v katastru obce slouží veřejné telefonní
automaty umístěné u obecního úřadu v Podbřezí a u budovy bývalého národního výboru ve
Lhotě. V případě požáru či jiné mimořádné události volejte telefonní číslo 112 nebo 150. Vaši
zprávu přebere Operační středisko Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje.
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu se provádí signálem „ POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón, - 10 sec. pauza –
25 sec. tón). Siréna je umístěna na budově obecního úřadu. Je dálkově ovládána z operačního
střediska Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, územního odboru v
Rychnově nad Kněžnou. Sirénu lze také spustit ovládacím tlačítkem umístěným v zasklené
krabičce, která je umístěna u hlavního vchodu obecního úřadu. Tlačítko je elektricky propojeno tak, že po dobu jeho zapnutí (stisknutí) je siréna funkční. Proto je nutné toto tlačítko při
požárním poplachu přerušovaně zapínat a vypínat dle výše uvedeného signálu „POŽÁRNÍ
POPLACH“.
2) V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje přenosnou mechanickou sirénou.
Č. 9
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, Požární
řád obce.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2005

Jan T o m á š
místostarosta obce

Antonín N o v o t n ý
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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