Zastupitelstvo obce Rozvadov vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku
podle ustanovení § 10 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) a § 29
odst. 1 písm. o ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Článek I.
Účel.
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti
právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území obce.

Článek II.
Organizace požární ochrany.
Za požární ochranu odpovídá obec.

1.

– v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a)
zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ( dále jen JSDHO ) s místní
působností, která provádí hašení požáru a záchranné práce ve svém
územním obvodu,
b)
udržuje akceschopnost JSDHO,
c)
zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO,
d)
zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby JSDHO
e)
zajišťuje péči o členy JSDHO,
f)
poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDHO ( § 29 odst. 1 písmeno f) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění ),
g)
zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky,
h)
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svého územního
obvodu,
i)
zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j)
zřizuje ohlašovny požáru,
k)
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
l)
organizuje preventivně výchovnou činnost,

2.

– v přenesené působnosti na úseku požární ochrany

a)
zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě,
b)
zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
c)
zabezpečuje podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů
a záchranné práce
mimo svůj územní obvod,
d)
zabezpečuje akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod,

Článek III.
Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární
ochrany se zřetelem na místní podmínky.
a)

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady požární ochrany stanovené obecně
závaznými právními předpisy, zákonem č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, v platném znění a
dalšími předpisy mající vztah k požární ochraně.
Za porušení povinností na úseku požární ochrany vyplývajících ze zákona
o požární ochraně je možné
prostřednictvím HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu do výše 250.000,-Kč
právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
nebo až do výše 500.000,-Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se
zvýšeným požárním nebezpečím dle
§ 76 zákona o požární ochraně.
b)

Povinnosti fyzických osob
Povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany jsou dány obecně
závaznými právními předpisy, ( § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění – viz příloha č. 1 )
Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata
přestupku, se postihuje pokutou až do výše 25.000,-Kč.

Článek IV.
Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany.
Obec
a)

zřizuje jednotku požární ochrany obce

b)

zajistí

-

prostředky nezbytné pro provoz JSDHO,
zřízení vhodných objektů a zařízení PO a jejich trvalou údržbu,
potřebné zásoby pohonných hmot,
členovi JSDHO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDHO,
minimálně jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro JSDHO,
funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požárního poplachu,

Článek V.
Přehled zdrojů požární vody.
Obecní úřad :
zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitelů těchto vodních zdrojů tyto udržovat
v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany
-

určuje jako zdroje požární vody :

Rozvadov
vodní nádrž firmy TRANSGAS – RWE Group
vodní nádrž Agročasu Částkov – pouze v letním období
vodní nádrž - přírodní koupaliště ( směrem na Nové Domky )
vodní nádrž u ÖMV
veřejný vodovod obce Rozvadov požární hydrant –
u parkoviště bytovky č.p. 182
před základní školou
u garáže pana Knápka – chodník
za domem paní Adamové – u břízy ( č.p. 105 )
u skladů obecního úřadu – v rohu
nad bytovkou č.p. 189 – šachta
č.p. 166 – u chodníku

-

u domku pana Galka Frant. – nad lampou VO ( č.p. 208 )
u domku pana Dočkala Frant. – v záhonu chodníku ( č.p. 221 )
u domku paní Horové – v záhonu chodníku ( č.p. 132 )
u domku paní Řasové – vjezd k RD ( č.p. 38 )
v chodníku nad ubytovnou Casina American Change
na silnici II/605 – vjezd k Březové
u domku paní Poremské ( č.p. 205 )
u domku pana Neumanna – v chodníku ( č.p. 200 )
u domku paní Horové – v chodníku ( č.p. 131 )

Rozcestí
rybník u parkoviště MKD
Sv. Kateřina
rybník u parkoviště MKD
vodní nádrž naproti RD pana Malachovského
Kateřinský potok
Diana
vodní nádrž pod stájemi rodu Kolowratů
Kateřinský potok
Milíře
cisternou
Nové Domky
požární nádrž ve výchovném ústavu dětí a mládeže

Článek VI.
Seznam ohlašoven požáru, jejich označení a způsob vyhlášení požárního poplachu
v obci.
OHLAŠOVNA
Obecní úřad Rozvadov

TELEFON
374 630 710 – 714 ( pouze v pracovní době )
724 185 120
736 644 205
731 235 188

Svatá Kateřina
777 001 815
___________________________________________________________________
Milíře
___________________________________________________________________
Diana

723 066 501
374 795 180
___________________________________________________________________
Rozcestí
374 795 171
___________________________________________________________________
Nové Domky

374 795 181
603 572 293

Ohlašovna požáru přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde
k události došlo a o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí.
Oznamuje nahlášenou událost na operační středisko HZS kraje Plzeňského číslo telefonu 150 .
Vyhlašování poplachu se provádí následujícím způsobem :

Požární sirénou nepřetržitým tónem po dobu dvou minut s třicetisekundovou přestávkou dvakrát.
Ovládání sirény je umístněno u vchodu do základní školy na pravé straně.

Článek VII.
Adresy a telefonní čísla důležitých orgánů.

Ohlašovna požáru

Plzeň

tel.

150 , 112

HZS kraje Plzeňského Plzeň

tel.

950 330 110

FAX : 950 330 101

Hasičský záchr. sbor Tachov

tel.

950 321 111
GSM 725 045 698

FAX : 950 321 101

Policie ČR Tachov

tel.

158

Policie Rozvadov

tel.

374 795 154
374 795 345

RZP
Lékařská služba prv. pomoci
BOR
Plyn

tel.
tel.
tel.

155
374 704 155
1239

Voda a kanalizace

tel.

374 722 283
602 457 268

ZČE Plzeň

tel.

378 001 111

Článek VIII.
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci a osadách se zřetelem
na denní a noční dobu.
Trvalá pohotovost jednotky PO pro účely obce je zajištěna
nepřetržitou službou operačního střediska HZS Plzeňského kraje
akceschopností JSDHO

Článek IX.
Výpis z poplachového plánu.
Viz příloha č. 2 - vyjímatelná příloha dle aktualizace.

Článek X.
Ustanovení závěrečná.
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Rozvadov dne 3.1.2007
a nabývá účinnosti dnem 1.2.2007.

Jindřich Červený v.r.
starosta

Josef Němeček v.r.
místostarosta

Vyvěšeno dne: 4.1.2007
Sejmuto dne: 22.1.2007
Příloha č. 1 - § 78 zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, v platném znění.
1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
a)
poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
b)
neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky PO, ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí
hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,
c)
neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky PO vydané podle § 88 odst. 1 písm.
a),
d)
poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů,
e)
neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo
požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných
prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení,
f)
vědomě bezdůvodně přivolá jednotku PO nebo zneužije linku tísňového volání
g)
nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
h)
neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená
orgánem státního požárního dozoru,
i)
neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu
povinen,
j)
neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny
vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické
expertizy,
k)
nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými
látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické
energie a uzávěrům plynu, vody a topení
l)
nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání ohně nebo jiného zdroje zapálení,
m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro
provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce PO vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo
provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru při
provádění záchranných prací,
n)
poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o
zastavení provozu,
o)
provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou
pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
p)
zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání,
r)
způsobí svým jednáním požár, nejde – li o trestný čin,
s)
vypaluje porosty,
t)
neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár
v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,
u)
omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
v)
používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO,
z)
neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární
techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní
povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2.
2) Za přestupek podle odst. 1 písm a) až d) lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč, za
přestupek podle odst. 1 písm. e) až l) pokutu do výše 20 000 Kč a za přestupek
podle odst. 1 písm. m) až z) pokutu do výše 25 000 Kč.

