Obec Okřínek

Řád ohlašovny požárů
I.
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru
Při hlášení požáru zaznamená obsluha ohlašovny požáru obsah podrobné zprávy
v tomto pořadí:
1. adresa události: obec, ulice, číslo popisné, místo podle místního názvu, název
podniku nebo provozovatele, jméno majitele domu.
2. popis objektu nebo místní události: charakter objektu, ve kterém hoří, druh
hořících látek, ohrožení osob a zvířat, ohrožení okolí hořícího objektu.
3. jméno ohlašovatele požáru: jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého je zpráva
podávána.
Stejným způsobem se postupuje při přijímání zprávy o jiné události, například nehoda,
průmyslová havárie, únik nebezpečných látek apod.
II:
Vyhlášení požárního poplachu v obci
Požární poplach vyhlašuje starosta obce nebo jeho zástupce, obsluha ohlašovny požáru,
velitel preventivní požární hlídky nebo její člen, který obdržel zprávu o požáru.
Požární poplach se vyhlašuje:
- znělkou „HOŘÍ“ v místním rozhlase
- pomocí mobilních telefonů jednotlivým členům požární hlídky obce

III.
Oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko
Po přijetí zprávy podává obsluha ohlašovny požáru obce okamžitě zprávu podle
odstavce I. územnímu operačnímu středisku HZS Středočeského kraje.
Operační středisko HZS Středočeského kraje

číslo telefonu

150

Jednotné číslo tísňového volání pro přivolání
hasičů, zdravotníků a policie

číslo telefonu

112

V Okřínku 20.2.2017

Alena Ešnerová
starosta obce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Zastupitelstvo obce Okřínek na základě usnesení zastupitelstva č. 1/2017, ze dne 20.3.2017,
Usn.č. 3, podle § 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/85 Sb o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen
vyhláška) :
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 pro Obec Okřínek

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami Hasičského
záchranného sboru ( dále jen HZS)
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem
v Kladně – stanice Poděbrady – kategorie JPO 1
b) jednotka hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem
v Kladně – stanice Nymburk – kategorie JPO 1
c) jednotka SDH Pátek , ustanovená na základě smlouvy s obcí Pátek ( JPOV,
ev.č. ……….) a dalšími jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 3
této vyhlášky.
3. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 – obec
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně 2x za rok a vždy, po závažných mimořádných událostech majících
vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu obce. Konkrétní určení osoby
(příloha č. 1) a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 2 a preventivní požární hlídkou obce ( příloha č. 2).
3. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek, dle čl. 4 považuje: konání veřejně přístupných kulturních a sportovních
akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a
na něž se nevztahují povinnosti uvedené v §6 zákona, o požární ochraně ani v právním

předpisu Kraje či obce, vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastňuje větší počet osob. Viz. Příloha č. 4. a č. 5.
Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru
Konkrétní podmínky bezpečnosti pro uvedené případy budou stanoveny vyhláškou, případně
jiným preventivním opatřením ( nařízením) v době, kdy uvedené situace nastanou.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění 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:
a) přirozené - obec Srbce – rybník – vodní toky
b) umělé – hydranty - na 4 vyznačených místech v obci
c) kontroly zdrojů vody budou prováděny 1x ročně a u umělých zdrojů ( hydranty) budou
prováděny sjednanou odborně způsobilou osobou, která vystaví řádný dokument
o provozuschopnosti veřejných hydrantů.
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost
zdroje.
3. Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku, vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu ( správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemkům nebo komunikaci sám.

Čl 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1. obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“. V územním obvodu obce jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:
místo
adresa
a) Vrátnice - Charvát CTS – servis a.s., Okřínek 53
b) Obecní úřad
Okřínek 63

telefon
325 608 111
325 653 074

čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
Požární poplach bude vyhlašován místním rozhlasem požární znělkou.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po vyvěšení na úřední desce obce
Okřínek

Čl. 9
Závěrečné ustanovení
Touto vyhláškou se ruší a pozbývá platnosti vyhláška č. 3/2011 ze dne 16.3.2011.

místostarosta

starosta

Petr Flaška

Alena Ešnerová

Tomáš Černý

Vyvěšeno: 22.3.2017
Sňato:
7.4.2017

Přílohy k Požárnímu řádu obce Okřínek
Příloha č. 1
Preventista obce Okřínek a Srbce
Zák. 133/1985 Sb. § 5 písm. c)
Preventistou obce byl jmenován pan Jiří Vorlíček – odborně způsobilá osoba v oblasti
požární ochrany, osvědčení vydané Ministerstvem vnitra č. Š 90/2000.
Kontakty na preventistu: Tel: 325 616 296, Mobil: 602 317 591
Email: vorlicek@mujbox.cz

Příloha č. 2
požární hlídka obce
Jméno
Kamil Hošek
Václav Líbal
Luboš Císař
Tomáš Černý
Josef Heřmánek

Adresa
Okřínek 18
Okřínek 67
Okřínek 6
Okřínek
Okřínek

Telefon
721 006 992
720 389 614
607 818 695
724 329 995
728 947 017

Příloha č. 3

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního
poplachového plánu Kraje.
1. seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce.
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
I.

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

218011 – Poděbrady

2180133 – Městec
Králové

II

218010 – Nymburk

SZDŠ Ovčáry

218129 – Libice nad
Cidlinou a SDH
Pátek
Sloveč a Vestec

III.

214010 – Kolín

Velký Osek

Kopidlno , Křínec a
Rožďalovice

Příloha č. 4

Opatření při činnostech, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí požáru .
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 2 pracovní dny před jejím
započetím na Obecním úřadu Okřínek a na operačním středisku Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje.
Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit
preventivní požární hlídku.
Za objekt se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) prodejní stánky instalované při kulturní nebo sportovní akci.

Příloha č. 5

Opatření k zabezpečení prodejních stánků dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008
Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.
268/2011 Sb. :
Vybrané druhy staveb se vybavují hasicími přístroji následovně:
- prodejní stánek, který je stavbou podle zvláštního právního předpisu 4) musí být
vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasící schopností
nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasící schopností
nejméně 21A.

