Obec Černěves
Obecně závazná vyhláška č.6 /2005
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Černěves se na svém zasedání dne12.12. 2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Černěves upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Černěves., které plní v samostatné
a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zajištěna - dislokovanou jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,
kategorie JPO I, dislokace v Roudnici n/L a JSDHO Polepy.
(3) Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných
mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považují kulturní,
sportovní, politické, obchodní a společenské akce, kterých se zúčastní větší počet osob v jednom stavebním
objektu (dle projektové dokumentace). Podmínky požární bezpečnosti stanoví dokumentace požární ochrany
obce Černěves.
(2) Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této vyhlášky rozumí
období déle trvajícího sucha, období častého rozdělávání ohně (např. období prázdnin), období, kdy je
předpoklad nezákonného vypalování porostů, včetně staré a suché trávy, které je zákonem o požární ochraně
zakázáno a spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Dobu zvýšeného nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností vyhlašuje Obecní úřad Černěvse
způsobem v místě obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce a vyhlášením obecním rozhlasem.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v souladu s příslušnými právními předpisy v územním obvodu
obce zakázáno zejména:
zakládat ohně, provádět svářecí práce, kouřit či jiným způsobem používat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, v lesních porostech, parcích nebo tam, kde se vyskytuje suchý
porost.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:

a) Kulturní dům
b) Budova Obecního úřadu
c) Areál sušárny chmele
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl.1. Přijetí ohlášení požáru,
živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Černěves je zabezpečena systémem ohlašoven
požáru, uvedených v čl. 7.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav
(1) Obec Černěves nemá zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) .Obec Černěves již několikrát
usilovala o zřízení JSDH.Důvodem je neochota občanů stát se členy JSDH.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro jejich trvalé použitelnosti
Obec Černěves stanovuje následující zdroje pro hašení požárů a zdroje požární vody, které musí svou
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) řeka Labe
b) vybrané nadzemní hydranty vodovodní sítě
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
(1) Tísňové telefonní linky 150 a 112
(2) Další místa odkud lze hlásit požár:
a) veřejné telefonní automaty na území obce – budova Smíšeného zboží
b) ohlašovna požáru Obecní úřad Černěves tel.č.416 849 333 , trvale označena tabulkou „Zde hlaste
požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje:
- pomocí obecního rozhlasu
Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého
kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

………………………….
místostarosta

Vyvěšeno dne: 20.12.2005…………………………….
Sejmuto dne: 5.1.2006 ……………………………

………………………….
starosta

Příloha č. 1 k OZV č. 6/2005

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 a
právnické osoby a podnikající osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytování pomoci v katastru obce určeny
podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
stupeň požárního poplachu

I.
II.
III.

první jednotka PO
HZS PS Roudnice n/L

druhá jednotka PO
JSDH Polepy

třetí jednotka PO
PS ………………

HZS PS Štětí

JSDH Roudnice n/L

JSDH ……………

JSDH Vědomice

HZS PS Roudnice n/L

JSDH ……………

