OBEC PANOŠÍ ÚJEZD
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2016
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE PANOŠÍ ÚJEZD
Zastupitelstvo obce Panoší Újezd se na svém zasedání dne 20.6.2016 usneslo vydat
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 a v souladu s § 29 odst. 1) písm. 0) 1. zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 1 odst.
3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů tuto obecně zavánou vyhlášku č. 2/2016.
Článek 1
Základní ustanovení
Požární řád obce Panoší Újezd upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry. [1]
Článek 2
Organizace požární ochrany
1. Obec Panoší Újezd v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, za jejichž činnost, akceschopnost a
organizaci preventivně výchovné činnosti odpovídají velitel jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce. Zřízená jednotka dobrovolných hasičů provádí hašení
požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu [2] ve svém
územním obvodu.
b. udržuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,
c. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,
d. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce a požární ochrany,
e. zabezpečuje a hradí pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce povinné
preventivní zdravotní prohlídky,
f. zabezpečuje údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
zejména pro potřeby svého územního obvodu,
g. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
h. zřizuje a udržuje místa, odkud lze hlásit požár,
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i.

zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví
další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti,

2. Obec plní další úkoly stanovené zákonem o požární ochraně a právními předpisy
na úseku požární ochrany.
3. Obec v přenesené působnosti na úseku požární ochrany
a. zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
na jejich odborné přípravě,
b. zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Článek 3
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce
1. Dle zákona o obcích [3] a zákona o požární ochraně [4] odpovídá za plnění povinností
na úseku požární ochrany na území obce její starosta.
2. Zastupitelstvo obce Panoší Újezd projednává stav požární ochrany ve v obci nejméně
jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech.
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obce Panoší Újezd pověřuje kontrolou
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně [5] starostu obce.
Článek 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce spolupracují s obcí na
zabezpečení požární ochrany.
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a. spalování hořlavých látek na volném prostranství
b. rozdělávání ohňů na volném prostranství
c. manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty
d. svařování
e. manipulace s hořlavými kapalinami
f. manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny
g. používání balonků štěstí
h. používání zábavné pyrotechniky

2. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je stanovena Nařízením Středočeského kraje.
Pro informaci uvádíme, že se tím rozumí:
a. období nepříznivých klimatických podmínek,
b. období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy, a úsušků, chmele,
kukuřice apod.) jejich posklizňové úpravy a skladování,
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c. období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených
s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese a využívání přírodního
prostředí k rekreačním účelům v období sucha,
d. vznik mimořádných událostí,
e. topné období.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují
zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy, [6]
nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, prodejní prostory, školy a další. Dále pak
skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné
garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární
ochraně.[7] (příloha č. 4)
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí, v budovách
zvláštního významu a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví nařízení kraje
ze dne 15. března 2010
Článek 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru uvedenou v příloze číslo 1.
Nepřetržitá služba je zajištěna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje na
tísňovém telefonním čísle 150, nebo 950 835 011 operačního střediska tohoto sboru v
Rakovníku.
Článek 6
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Kategorie JPO:

Dislokace:

Počet družstev:

Počet členů:

JPO V.

Panoší Újezd

1

8

Minimální počet členů
v pohotovosti
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Základní vybavení jednotky požární technikou a věcnými prostředky PO:
Požární
jednotka:

Panoší Újezd

Dislokace:

Vybavení:

Počet (ks):

Panoší Újezd (hasičská zbrojnice)

Požární stříkačka PS 12
Požární auto IFA
Požární hadice „B“
Požární hadice „C“
Požární savice

2
1
6
8
1

Starosta obce v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, písemně jmenuje a odvolává velitele JSDHO.
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Článek 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Přehled o zdrojích vody (příloha č. 3) je v souladu s nařízením kraje, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví
další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
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.
Obec stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a další
zdroje požární vody, které odpovídají ČSN 75 2411:
a) přirozené (řeky, potoky, rybníky, jezera apod.)
 Tyterský potok
 Rybník Závlaha v Panoším Újezdě (600m od obce směr Hvozd)
 Rybník Návesní velký (u mostu proti „Bráně“)
 Rybník Návesní malý (u bývalé kovárny)
b) Umělé (hydrantové sítě, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové
vody apod.).
a. požární nádrže
 Požární víceúčelová nádrž v Panoším Újezdě (naproti domu č.p. 92)
Jejich pravidelnou kontrolu zajišťují velitel jednotky.
Článek 8
Ohlašovny požárů, další místa odkud lze hlásit požár.
Obec Panoší Újezd zřizuje v souladu s ustanovením §29 odst. 1, písm. j zákona o PO
ohlašovnu požárů v obci Panoší Újezd. V souladu s ustanoveními §29 odst. 1, písm. i)
zákona o PO, §13 nařízení vlády č. 172/2001Sb. a nařízení vlády č.498/2002Sb., (příloha
č.1).
Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů Panoší Újezd se
provádí obecním rozhlasem signálem „HOŘÍ“. V případě poruchy místního rozhlasu je
vyhlášení prováděno mobilními telefony nebo pochůzkou po obci a voláním “HOŘÍ”.
Článek 10
Výpis z požárního poplachového plánu kraje
Požární poplachový plán kraje tvoří příloha č.2
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Článek 11
Vymáhání plnění
Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona čísla
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Článek 12
Ustanovení společná a závěrečná
Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající
fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2,5 a násl. zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost
fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů a §§ 42 – 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Článek 13
Zrušující ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška ruší OZV č. 1/2004, kterou se vydává požární řád obce
Panoší Újezd a která nabyla účinnosti 26. února 2004.

Článek 14
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností 15. dnem ode dne vyhlášení.

Revidoval: Ing. Vlastislav Gebhart
Z – OZO – 16/2012

Mgr.Josef Heller
starosta obce

Jan Knor
místostarosta obce
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Příloha č. 1 – Řád ohlašovny požárů Obce Panoší Újezd
Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požáru místní jednotce SDH a
jejímu vyslání na místo události (na výzvu občana nebo operačního střediska).

Sídlo ohlašovny v Panoším Újezdě
Adresa: Panoší Újezd 9, 270 21 Pavlíkov (dům pana Jiřího Knora)
Telefon: 732 658 583

Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů
Po přijetí zprávy o události, ohlašovna požáru neprodleně zajistí včasné vyhlášení
požárního poplachu:
1. Na linku tísňového volání 150 nebo 112 (univerzální číslo tísňového volání) nahlásit
srozumitelně, kde hoří, co hoří, telefonní číslo odkud je voláno, jméno oznamovatele
požáru – poté počkat na zpětný dotaz oblastní ohlašovny požárů.
2. Vyhlásit místní jednotce SDH požární poplach a předat veškeré informace o požáru.
3. Vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu jednotky SDH.
4. Pakliže informace o požáru přijímá od další osoby – zjistit jméno a příjmení
oznamovatele.

Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. sirénou
2. místním rozhlasem (signál HOŘÍ)
Při selhání nebo poruše sirény (místního rozhlasu) pochůzkou popř. telefonicky.

Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
HASIČI
HZS RAKOVNÍK
POLICIE
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

112
150
950 835 011
158
155

OBEC PANOŠÍ ÚJEZD
STAROSTA OBCE
MÍSTOSTAROSTA OBCE
ELEKTRICKÝ PROUD
VODOVODY A KANALIZACE
(RAVOS, s.r.o.)
(Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.)
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313 533 768
724 185 269
603 597 344
840 850 860
840 111 116
800 101 047

Příloha č. 2 – Požární poplachový plán – Panoší Újezd
Podle požárního poplachového plánu kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby, 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.

2.

3.

4.

Jednotka PO:
HZS St.k.ÚO Kladno – HZS Rakovník
JSDHO Panoší Újezd
JSDHO Hvozd
HZS St.k.ÚO Kladno – PS Stochov
JSDHO Slabce
JSDHO Čistá
HZS St.k.ÚO Plzeň – PS Plasy
JSDHO Lužná
JSDHO Skryje
JSDHO Všetaty
JSDHO Lubná
JSDHO Křivoklát
HZS St.k.ÚO Kladno – CPS
HZS St.k.ÚO Beroun – PS Hořovice
HZS St.k.ÚO Ústí nad Labem – PS Louny
HZS St.k.ÚO Beroun – HZS Slaný
HZS St.k.ÚO Plzeň – PS Radnice
HZS St.k.ÚO Kladno – HZS Beroun

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (respektive do zálohy) povolávány
prostřednictvím krajského operačního střediska.
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Příloha č. 3 – Zdroje vody pro hašení
Přirozené a umělé:
Pořadové
číslo
zdroje:

Druh zdroje
(přirozené a umělé):

Název zdroje:

Umístění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přirozený
Přirozený
Přirozený
Přirozený
Umělý
Přirozený

Tyterský potok
Rybník Závlaha
Rybník Návesní velký
Rybník Návesní malý
Víceúčelová vodní nádrž
Rybník Závlaha

Panoší Újezd
Panoší Újezd
Panoší Újezd
Panoší Újezd
Panoší Újezd
Pavlíkov *)

Poznámka:
*) Nejbližší vodní plocha vhodná pro plnění vaku vrtulníkem
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Kapacita
zdroje:

27000m3
1800m3
800m3
800m3
29000m3

Příloha č. 3 – Zdroje vody pro hašení mapové vyznačení
Panoší Újezd:

Literatura
[1] § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně
[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
[3] § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích
[4] § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně
[5] § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně
[6] členění dle ČSN 73 0833
[7] § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně
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