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Obecně závazná vyhláška
obce Vřeskovice
č. 8 / 2000
Požární řád
Obec Vřeskovice vydává ve smyslu § 14 odst. 1/písm. i) a § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem usnesením č. 6 / 2000 ze dne 28.4.2000,
v souladu s § 36 odst. 1/písm. e) zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění a § 29 vyhl.
MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. v plném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje
povinnosti fyzických a právnických osob na území obce.

Čl. 2
Organizace požární ochrany
Povinnosti obce k zajištění požární ochrany:
a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence
b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (určuje zásahové družstvo) ke zdolávání
požárů, záchranným pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelných
pohrom
c) jmenuje velitele jednotky SDH
projednává na veřejných zasedáních zastupitelstva stav požární ochrany v obci, s důrazem
na zajištění prevence a to zejména v jarních měsících

Čl. 3
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny dodržovat zásady požární ochrany
stanovené obecně závaznými předpisy.

Čl. 4
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) zachovávat opatrnost, aby nezavdali příčinu vzniku požáru
b) používat tepelné, elektrické, plynové a jiné spotřebiče tak, aby nedošlo ke vzniku
požáru
c) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na místech se zvýšeným požárním
nebezpečím ( např. v blízkosti stohů, dozrávajícího obilí, hořlavých látek apod.)
d) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování hořlavých látek

2
e) udržovat pořádek na půdách a sklepích a zachovávat volnost přístupových cest, aby
nedošlo ke ztíženému zásahu hasičské jednotky
f) skladovat tuhá paliva odděleně od jiných paliv
g) dodržovat zvýšenou opatrnost při skladování látek, které mají sklon k samovznícení
h) při používání spotřebiče na propanbutan – umístit kovové tlakové nádoby na lehko
přístupném a větratelném místě
i) dodržovat bezpečnostní zásady při skladování sena a slámy
j) při spalování dřevního odpadu v lese dodržovat tyto zásady:
- oznámit pálení předem na HZS Klatovy (ohlašovnu požárů) a OÚ
- pálení provádět nejlépe v zimním období při souvislé sněhové pokrývce
- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich blízkosti
- ohniště opustit až po úplném uhašení a místo následně kontrolovat, alespoň 1x
denně po dobu pěti dnů nebo do doby vydatného deště
k) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
v objektech ve svém vlastnictví a to ve stanovených lhůtách
l) udržovat topeniště a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče u
nichž byla zjištěna závada
m) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany
n) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům plynu, elektrického proudu a tyto mít
řádně označené
o) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy
p) obstarávat a v souladu s předpisy o PO udržovat hasicí zařízení v použitelném stavu
q) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání
tak, aby nezpůsobily požár a dbát o to aby jim byl zamezen přístup k zápalkám a
hořlavým látkám
r) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu a odstranit zjištěné
nedostatky ve stanovené lhůtě
Fyzické osoby nesmí:
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
b) poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo prostředky PO
c) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce
Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku,
se postihuje pokutou až do výše 15 000,- Kč.

Čl. 5
Jednotka SDH obce
Obec zřizuje jednotku SDH. Tato jednotka plní úkoly při požárech podle požárního
poplachového plánu.

Čl. 6
Zdroje požární vody
Obec stanovuje následující zdroje požární vody:
Umístění
Rozměry
Požární nádrž na návsi
70 x 40 m
Požární nádrž u VÚZ TJ
40 x 20 m
Rybník v části Mstice
30 x 20 m

Hloubka
2m
1,5 m
1m
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Čl. 7
Ohlašovny požáru
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
Místo
Vřeskovice čp. 19
Vřeskovice čp. 102
Vřeskovice čp. 15
Vřeskovice čp. 116
Vřeskovice čp. 104
Vřeskovice čp. 27
Mstice
čp. 2

odpovědná osoba
Kašpar Josef
Majer Jan
Lehocký Ladislav
Ruth Václav
Krotký Jan
Matoušek Václav
Mareš Václav

číslo telefonu
376 393 207
376 393 580
376 393 663
376 393 551
376 383 005
376 383 020
376 393 664

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči …………………. 150
Policie…………………. 158
Záchranná služba…….. 155
El. proud………………. 376 301 111
Plyn…………………….. 376 339 511
Obecní úřad…………… 376 393 379

( 1239 )
mobil: 724 180 805

Čl. 8
Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován těmito způsoby:
1/ požární sirénou – spínač umístěn na požární zbrojnici
2/ místním rozhlasem – na OÚ

Čl. 9
Požární poplachový plán obce
Stupeň poplachu
I.

Zasahující jednotka
HZSO Klatovy – CPS Klatovy
HZSO Klatovy – CPS – Klatovy
SDHO Švihov
SDHO Vřeskovice

II.

SDHO Borovy
SDHO Nezdice
SDHO Klatovy

III.

SDHO Chudenice
SDHO Dolany
HZSO Plzeň – jih – CPS Přeštice
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Čl. 10
Platnost vyhlášky
Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 28.4.2000
Nabývá účinnosti dnem 29.4.2000

………………………….
starosta obce
Jan Krotký

…………………………..
zástupce starosty
Václav Matoušek
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Ohlašovny požáru
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
Místo
Vřeskovice čp. 19
Vřeskovice čp. 102
Vřeskovice čp. 11
Vřeskovice čp. 15
Vřeskovice čp. 116
Vřeskovice čp. 104
Vřeskovice čp. 27
Mstice
čp. 2

odpovědná osoba
Kašpar Josef
Majer Jan
Berka František
Lehocký Ladislav
Ruth Václav
Krotký Jan
Matoušek Václav
Mareš Václav
Důležitá telefonní čísla:

Hasiči …………………. 150
Policie…………………. 158
Záchranná služba…….. 155
El. proud………………. 376 301 111
Plyn…………………….. 376 339 511 ( 1239 )
Obecní úřad…………… 376 393 379 mobil: 725 041 289

číslo telefonu
376 393 207
376 393 580
376 393 412
376 393 663
376 393 551
376 383 005
376 383 020
376 393 664
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