OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška
obce KOSOŘICE
č. 01/2006
Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.03.2006 v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm.
i) zák. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 29 zák. ČNR č. 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) v úplném znění zák. 67/2001 Sb. tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Čl. 1
Účel vyhlášky
Požární řád stanoví zásady organizace požární ochrany (dále jen PO) v obci Kosořice (dále jen obec). Určuje
povinnosti právnických a podnikatelských fyzických osob v oblasti PO na území obce. Určuje úkoly osob
pověřených zabezpečením PO obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl. 2
Organizace požární ochrany
Obec v samostatné působnosti na úseku PO:
1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO), která provádí hašení požárů a
záchranné akce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní úkoly podle zvláštního
právního předpisu ve svém územním obvodu; členům JSDHO za hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
2. udržuje akceschopnost JSDHO
3. zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO
4. zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a PO
5. zajišťuje péči o členy JSDHO, popř. i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zák č.
67/2001 Sb., jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déletrvajícího zásahu na území obce,
6. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDHO, který se ve své pracovní době nebo v době, ze
které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zúčastní se zásahu u požáru nebo
jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení
a nebo nařízené odborné přípravy
7. zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky
8. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby
svého územního obvodu
9. zpracovává stanovenou dokumentaci PO
10. zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
11. zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody
pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
12. umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na
provoz a vybavení těchto jednotek
13. spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení PO; za tímto účelem mohou
obce soustřeďovat finanční prostředky
14. organizuje preventivně výchovnou činnost
15. obecně závaznou vyhláškou vydá požární řád obce a stanoví podmínky k zabezpečení PO při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Čl. 3
Povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny zajišťovat ve všech svých činnostech zásady PO stanovené
obecně právními předpisy, zákonem o PO, stavebním zákonem a dalšími předpisy majícími vztah k PO.
Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými předpisy, §§ 17-19 a 20 zákona o PO.
Obec dle § 68 odst. 21 zák. č. 67/2001 Sb., zřizuje JSDHO s místní působností, která v souladu s § 70 odst. 1 a 5
zák. č. 67/2001 Sb. provádí hašení požárů a záchranné práce ve svém obvodu a na požádání pomáhá HZS
okresu.
Obec zajistí:
1. prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO
2. zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu (požární zbrojnice, apod.)
3. potřebné zásoby pohonných hmot
4. členovi jednotky PO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
5. vhodné prostory pro odbornou přípravu členů jednotky PO
6. alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu PO, což neplatí, pokud jednotka vyjela
alespoň k jednomu požáru
7. účast velitele a strojníka na odborné přípravě pořádané HZS okresu, popř. kraje
8. funkčnost svolávacího zařízení pro případ vyhlášení požárního poplachu (siréna, rozhlas)

Čl. 4
Zdroje požární vody, hasební látky
Obec:
1. zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby
byla vždy použitelná
2. určuje jako zdroje požární vody požární nádrže v Kosořicích a místních částech
3. předává JSDHO plán obce s vyznačením vodních zdrojů
4. dohlíží aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly
k dispozici vhodné hasební prostředky

Čl. 5
Ohlašovna požáru
Ohlašovna požáru plní následující podmínky:
1. přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě a zajišťuje přivolání pomoci
podle pokynů jí daným
2. vyhlašuje požární poplach místní JSDHO
3. bezprostředně oznamuje ohlášenou událost operačnímu středisku HZS okresu Mladá Boleslav
telefon 326322777
4. tísňové volání na linku 150
Ohlašovny požáru jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. Každá ohlašovna musí být vybavena řádem ohlašovny
požáru.

Čl. 6
Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
1. nepřetržitou službou stanice HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Mladá
Boleslav telefon 326322777
2. akceschopnost JSDHO na základě vyhlášení poplachu

Čl. 7
Přílohy
Součástí této vyhlášky jsou přílohy:
1. zdroje požární vody
2. seznam členů JSDHO
3. seznam ohlašoven požáru

Čl. 8
Účinnost vyhlášky
Tento požární řád nabývá účinnosti dne 15.4.2006.

………………………………………
místostarosta obce

……………………………………….
starosta obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kosořice č. 01/2006 Požární řád obce
Zdroje požární vody

Jako zdroj vody pro hašení požárů jsou určeny 4 podzemní hydranty a to u domů čp. 105,
53, 20 a 91.

…………………………….
místostarosta obce

……………………………..
starosta obce

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Kosořice č. 01/2006 Požární řád obce

Seznam členů jednoty sboru dobrovolných hasičů obce

Velitel
Strojník
Členové

Cerman Jiří ml.
Bešík Miloslav ml.
Malík Radek
Štecha Jiří
Pocz Lukáš
Vocásek Aleš
Pavlíček Jan
Macháč Jaroslav ml.
Bednář Jan
Vávra Václav st.

……………………………..
místostarosta obce

605821192
737359996

……………………………….
starosta obce

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Kosořice č. 01/2006 Požární řád obce

Seznam ohlašoven požáru

Pro vyhlášení požáru kontaktujte

starostu obce tel. 602150064 Poslt Josef
velitele JSDH tel. 605821192 Cerman Jiří

Pro ohlášení požáru lze volat z vlastních telefonů nebo z veřejné telefonní stanice.

………………………………….
místostarosta obce

………………………………….
starosta obce

