oBEC BEZDĚrov poo rŘnuŠÍNnna
onncNĚz^vtzNÁwulÁŠru.
č.6/2011

PoŽÁRNÍ ŘÁD

obce Bezděkov pod Třemšínem
zastupitelstvoobceBezděkovpod Třemšinemse na svémzasedánidne 8'12,20ll
usnesenimč. 34l|2/2o|I usnes|o.vrydat
na základě $ 29 odst' l pism' o) bod l ziíkonač.
133/1985sb., o požárniochraně,ve zněni pozdějšichpředpisů,a v souladus ustanovenim$
l0 písm'd) a $ 84 odst'2 písm'h) zákonač'128/2000sb', o obcich,
ve zněni pozdějšich
předpisů,
tutoobecnězávaznoulryhlášku'
Č|. í

Úvodní ustanovenÍ
Požámiřád obceBezděkovpod Třemšinem
uprawje organizacia zásadyzabezpeěeni
požámiockany vobci dle $ 15 odst' l nařizeniv|ády ě' |721200|Sb., k provedeni
vlády č'498/2002Sb.
zákonao požámíochraně,ve zněnínařízení

č|.2
pověřených
poŽárníochranyv obci
Vymezeníěinnostiosob,
zabezpečováním
před poáry' živelnimipohromamiajinými
(l)ochrana životů,
zdravía majetkuobčadů
jednotkami:
je
následujícimi
mimořádnýmiudálostmiv katastruobce zajištěna
řIz s stč'kaje operační
střediskoKladno - JPo I
a)
_ JPoII
b)
JSDHo RožmitálpodTřemšinem
_ JPo v
c)
JSDHo BezděkovpodTřemšinem
(2) K zabezpečeni
úkolůpod|eodstavce1:
požámiochrany
(dálejenPo) obce,lyplývajicrz
za
zabezpečen|
organizace
a)
působnosti
rozhodnutí
státnisprávyv přenesené
samosprávných
orgánůa úkolů
odpovídástarostaobce'
jednoteksDH'
b) velitel jednotb Po udržuje
trvalouakceschopnost
PohotovostověřujestaÍosta
obcenebovelitelJSDH' jednouročně'lyh|ášením
požárniho
poplachu.
cvičného
dokumentace
obce.
součásti
c) Konkétníurěeniosoba rozsahpůsobnostije

Č|,3
při činnostech,
v objektechnebov době
PodmÍnkypožárníbezpečnosti
poŽáru
se zřete|emna mistnípodmínky
zvýšeného
nebezpeěívzniku
požáíů
požámíochranyv dobězvýšeného
(l) Podminkyk zabezpečení
nebezpečí
kaie č-3 ze dne21' 04' ?o04'
stanovínařizenístředočeského

'

(2) za činnosti.
při kteďch hrozi nebezlečivznikupqaruselle mistních
podminek
pgyaŽqii:
a) Akce s účasti
většihopočtuosob'Požámíbezpečnost
pii pÍovozováni
tétoakceje
zabezpečEna
oÍganizátoremakce'
b) Rozdělávániohněve volnépřírodě'Požámibezpečnosti
při plovozovánitéto
je zabezpeěena
činnosti
organDátoÍem
tétoč.lnnosti'
je
c) Páleniklestiv lese.Požámibezpečnost
při provozovánitétočinnosti
zabezpečena
pniběžným
a nás|edným
ze
provozovatele'
dozorem strany
(3) Za dobu se zvýšenÝmnebezpečím
vzniku oožáruse dle mistnich ppdollek
Dovažuie:
a) obdobídlouhotrvajiciho
sucha'Požárnibezpečnost
vtomtoobdobíjezabezpečena
při kteryých
záLl.azem
činnosti,
by nohlo dojitk poŽáru'
b) obdobi sklizněobi|ovina picnin,včetnějejich
posk|izňové
úpralry
a skladováni.
_
_
c) Cinnostipodle$ 4 odst'2 písm'a) 0 a odst'3 pism,a) c) zákonao Po nejsou
v obvoduobceprovozovány.
(4) v obci se nevyskyujeobjekt 5e zvýšenýmnebezpečim
vzniku požárupodle $ 4
-j)
_
písm.
2
g)
pism,
odst'
a odst'3
d) e) zákonao Po.

ct.4
požámí
zpúsobnepřetrŽitého
zabe2peěení
ochrany.
(1) Přijetíohlášení
požáíu,
živelnipohÍomyčijinémimořádné
událostiv katastruobce
je zabezpečeno
způsobem
uvedenýmv čl'7 tétolyhlášky.
(2) ochranaživotů,
před požáry,živelnimipohromamia jinými
zdravia majetkuobčanů
jednotkamipož.iníochrany,
mimořádnýmiudálostmiv katastruobceje zabezpečena
uvedenýmiv čl'2 odst'1tétoÝyhlášky'
č|.5
Jédnotky sboru dobrovo|ných hasičúobce, kategorie, početnístav a vybavení
(1) obec zřizujejednotkusborudobrovo|ných
hasičů
obce'Kategorie,početni
stava
požárniochranyjednoteksboru
vybavenipožárnitechnikoua věcnýmipÍostředky
dobrovolnýchhasičů
obcejsou uvedenyv přiioze č'l ' PňIohač.1je nedilnou
požárniho
součástí
řádu obce'
(2) Č|enovéjednotlT
požámihopoplachuco nejrychlejidostavido
se při \yh|ášení
požárnizbrojnicev mistědislokacenebonajinémísto,stanovené
velitelemjednotky'
Čl.6
pro
Přeh|ed o zdrojích vody
hašenípožárůa podminky jejich trva|é
použite|nosti. stanovenÍ da|šíchzdrojú Vody pro hašenípožáru a podmínky pro
zajištěníjejich trva|épouŽit€ | nosti
(l) obec stanowjenásledujicizdrojevody pro hašení
požárů,
kterémusísvou
poárni zásah:
kapacitou,umístěním
a lybavenimumožnitúčinný
kteÍájeve vlastníspÍávěobce,
a) hydrantovásiťobceBezděkovpod Třemšínem,

b) požámínádržu hasičské
zbrojnice,
c) rybnik,,Manďak..'
d) rybnik',Sýkorák...
(2) obec zpracováváa udržljev aktuálnímstaÝuplánekobce s \,yznačením
umístěni
hydrantů
požáru,čerpacich
a dalších
zdrojůvody pro hašení
pro požámi
stanovišť
technikua vhodnéhosměrupřijezdu,který vjednom lyhotovenípředáváJSDH
obcea lzs stč.kÍaje'opeÍačni
střediskoKladno'
(3) Vlastníknebo uživatelzdrojůvody pro hašenije povinenv souladus předpisyo
požámíochraně,umožnitpoužitipožámítechniky a čerpánivody pro hašení
poŽárů'zejménaudržovattrvalou použitelnostčerpacích
stanovišť
pro požámi
technikua trvaloupoužitelnost
zdroje'
(4) \4astník pozemku - přijezdovékomunikaceke zdrojůmvody pro hašenije
povinen zajistit vo|ný přijezd pro mobilní požárnítechniku.Vlastnik převede
prokazatelnětuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele),
ne\,TkonáváJisvá právavůčipozemkuíebo komunikacisám
\.t.,

oh|ášení požárúa da|šíchudá|osti
(l) K ohlášenipožárua dalšichudálostílze opeÍativně
\'}!žitpředevšim
sitímobiIních
jednotlivýmioperáory.
provozovaných
telefonů'

z

DůleŽitáteletbnní
čista

HasičskýzáchrannýsborStředočeského
kaje operační
střediskoKladno
operačnidůstojník
Kladno
Policie CR
Zdravotnickázáchrannáslužba
staÍosta
obce
Místostarosta
obce
RožmitáIDodTřemšínem
JPo II - velitel
JsDH BezděkovDodTř€ m šinem-veIitel.starosta

Tísňové

Telefon

150 nebo
t12
9 5 08 7 04 1 0

9508704l I

volání

158
155
mobil
mobil
mobil

607s5',t967

717',t50
324
7't7 750 325
7241 8 1669
602 688673

č|.8
zpúsob vyh|ášenípožárního poplachu
(l) vyhlášenípožámího
poplachuv obci se provádisigná|em,.PoŽÁPJ.IiPoPLACH.,
přerušovaným
ktenýje vyhlašován
tónemsirénypo dobujednéminuty(25stón . l0s
pauza- 25stón)
poplachuse požámí
(2) V připaděporuchytechnickýchzařízení
pro lTh|ášenipožámího
poplachv obci \Thlašuje
mislnímrozhlasema osobdm kontak€ m členůjednotky
SDH.

č|.9
Pfuh|odsi| a prostřgdků
jednotekpoŽínúochranypoďe ýpizu požámího
seznamsil a prostředků
poplachového
plánu středočeského
kťajeje uvedenv pŤíloze
č.2' Přílohač.2 je
nedilnousoučásti
táo lryhlášky.
č | .1 0
Všeobecnéustanovení
povinnostifyáckých a pnávnických
Jednotliváustanovení
tetolyhláškynenahÍazují
právnimipředpisy'
zvláštnimi
osob,stanovené
č l .1 1
Úč|nnost
patnáďýmdnempo dni vyhtášení'
Tatoobecnězávaznávyhláškanabýváúěinnosti

It

RadkaLinhová/r4. l
místostarosta
/|Vy' l'
L_

0B.. -'h.l^"'|^Ť|.,.N[M
'ó? 4? RožriÍA|lnuTř'
lČo o|úq8ó29
D|Č0ó404í9E6:9

sej Ío dne|J4' 42. ba

Vyhlášenodnc: l5.l2.20l l

ÚčiDnost
od:ol.ol'2o12

PŘÍLoHA č.1
kozv č.6|2011

Jednotka požárníochrany zYnená
v obci Bezděkovpod Třemšínem
DislokaceJPO
Hasiěská
zbroinice

Katesorié
JPo

JPo
Počďčlenů

Početčlenů
JPo v pohotovosti

9

9

po;e-i t"ct'nit." nlcnépry4!94bll
"
PPs 12s Dňslušonstvím
AVIA A3I RZ PBA 41-73

Počet
I
I

IsV 5-0 modLIAdministrátor

H25středočeského
kraje

p|án obce
PopIachov.ý
okres: Příbram
obec: Bezděkov pod Třemšínem
V případěpožáru,v závis|ostina přís]ušném
stupnipop|achu,
za5ahljívobcinásledujícijednotky:

1. stupeň poplachu
1 218010stanicePřÍbram
pod Třemšínem
2 218157Rožmitá|
3 2|8225 BezděkovpodTřemšÍnem
2. stupeň pop|achu

'

1 218011stanjceDobříš
2 218104Březnice
3 218118Hvožd'any
3. stupeň pop|achu
1 326010staníceRokycany
2 218191chrást
3 218223PříbramVI-Břez.Hory
4 218101Bohutín
5- 218135Mi|ín
6 21'8178za|užany
4. stupeň poplachu
1
2
3
4
5
6

324011staniceNepomuk
324010stanicePřeštice
218012stanicesed|čanY
316011staniceB|atná
314010stanicePisek
316010staniceStrakonice
jsou na rnístozásahu(resp.do zá|ohy) povo|áVány
Jednotkypožárníochrany
prostřednjďvím
územněpřís|ušného
oDeračního
střediskaHZs cR.
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