Obec Chotíkov

VYHLÁŠKA č. 2/2019
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2019,
kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov se na svém zasedání konaném dne 26. 6. 2019 usnesením č. 7 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“):

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Článek 2
VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM
POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
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 Chotíkov (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 obec v samostatné působnosti pověřila velitele
hasičů JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá
zprávu starostovi minimálně 1 za rok.

3)

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 1 x za 6
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b)
starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností
obce na úseku požární ochrany obce, vyplývajících z její samostatné působnosti, a to
minimálně 1 x za 12 měsíců.
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Článek 3
PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH A V OBJEKTECH SE
ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁKU SE ZŘETELEM NA MÍSTNÍ SITUACI
1)

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek považuje období
uvedené v čl. 2 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016.

2)

K zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se
stanovují podmínky uvedené v Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011.

Článek 4
ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými
v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Článek 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
požární zbrojnice na adrese Chotíkov 115, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 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 požárů1.

2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením2.

1
2

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011 ze dne 11. 5. 2011
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Článek 7
SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ A DALŠÍCH MÍST,
ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR, A ZPŮSOB JEJICH OZNAČENÍ
1)

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”: Budova Obecního úřadu na adrese Chotíkov 118.

2)

Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde
hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou:
a)
b)
c)

Hasičská zbrojnice Chotíkov 115
Budova KD Slávie Chotíkov (konzum)
Hospodářský dům Markovna.

Článek 8
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a)
b)
c)

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný
a nezaměnitelný s jinými signály)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou
(hasičským vozem DA JSDH Chotíkov)

Článek 9
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Článek 10
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. (patnáctým) dnem po dni jejího vyhlášení.
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Doc. MUDr.
Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.
Místostarostka

Ing. Eva Hirschfeldová
Starostka
PODEPSÁNO

PODEPSÁNO

Martin Haken
Místostarosta
PODEPSÁNO

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, kterou se vydává Požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č.2/2019, kterou se vydává Požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Příloha č. 3
a)
b)
c)

k obecně závazné vyhlášce č.2/2019, kterou se vydává Požární řád

Přehled zdrojů vody
Plánek obce s vyznačením zdrojů vody
a směru příjezdu k nim
Jmenný seznam členů JPO CHOTÍKOV

pro

Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu dne 1. 7. 2019
Elektronicky zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1. 7. 2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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hašení

požárů,

čerpacích

stanovišť
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, kterou se vydává Požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.

2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
První jednotka
požární ochrany

Druhá jednotka
požární ochrany

Třetí jednotka
požární ochrany

Čtvrtá jednotka
požární ochrany

Název jednotek
požární ochrany

1 HZS Plzeň Košutka
(B/O/L)

1 HZS Plzeň Košutka
(B/O/L)

1 HZS Plzeň Košutka
(B/O/L)

5 JSDH Chotíkov ©

Kategorie
jednotek požární
ochrany

HZS

HZS

HZS

JPO 5

Evidenční číslo
jednotek požární
ochrany

323 010

323 010

323 010

325 136
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, kterou se vydává Požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek
požární ochrany

Kategorie jednotek
požární ochrany

Požární technika a věcné prostředky
požární ochrany

Počet

JSDH Chotíkov

JPO V.

DA FORD TRANSIT

1

JSDH Chotíkov

JPO V.

PPS 12

2

JSDH Chotíkov

JPO V.

KALOVÁ ČERPADLA

2

JSDH Chotíkov

JPO V.

ELEKTROCENTRÁLA

1

Početní stav JSDH obce

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

Chotíkov

V.

14

4

Upřesnění:
Počet členů 14 ke dni 26. 6. 2019
Minimální počet členů v pohotovosti 4, resp. 1 plus 3

Legenda:
JPO – Jednotka požární ochrany
JSDH Chotíkov – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, kterou se vydává Požární řád

A) Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody

Název

Kapacita

Čerpací stanoviště

Využitelnost

Přirozené

Rybník Strženka

18 000 m3

na hrázi

Celoroční

Hydrantová síť
Chotíkov

Hydrantová síť
Chotíkov

Průtok hydrantu
8l 1s

Hydrant na pozemku
583/11, před č.p. 330

Celoroční
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B) Mapa umístění rybníku Strženka
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