OBEC CEPI
Obecně záy azná vyhláška

č.2lz0t0

z e d n e 1 8 .5 . 2 0 1 0
Žárním řádu obce Čepí
obce Čepíse na svémzasedánídne 18. 5. 2010 usneslovydat na základě $ 29
Zastupitelstr,o
předpisů,
o) bod 1'.zákonač.133/1985Sb., o poŽárniochraně,ve zněnípozdějších
odst. 1 pi''1-1.
viády č,.I72l200r Sb', k provedení zákona o poŽární
$ 1 odsi. 3 písm. d) a 5 \5 naŤízení
óchraně' ve znění zákona č. 4g8l2OO2Sb. a podle $ 10 zákona č. 12812000Sb., o obcích(obecní
v e znění zákona č.3 l 3l 2002 Sb. tuto obecně záv aznou vyhlášku:
zŤízení),

cl. 1
Úvodní ustanovení
ochrany v obci dle
PoŽární řád obce Čepíupravrrje organizaci a zásaďy zabezpečenípožétrní
vlády č. I72|2OO1Sb., k provedenízákona opožárni ochraně,ve znění
815 odst. I naŤizení
vlády č.498i2002Sb.
naŤízení

z
Čt.

poŽárníochrany v obci/měStě
vyn.rezeníčinnostiosob. pověřenýclrzabezpečováním
(],) Za zabezpečenipožárníochrany v rozsahu působnostiobce/městaodpovídá obec Cepí.
která plní v samostatnéa přenesenépůsobnostipovinnosti, vyplývající z předpisů o požtrni
ochraně'
(2) ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, Živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěnajednotkou sboru dobrovolných
..SDH'') obce podle č1.5 tétovyhlášky a dále následujícíjednotkou/jednotkami
hasičů(dále jen
požarniochrany:
a) jednotkaJSDH CepíkategorieJPo V.

cl.3

Podmínk

ech.v obiekt
čnostioři
vzniku poŽáru se zřetelem

v době zvýšenéh

vzniku poŽártt,se dle místníchpodmínekpovažuje:
Za čirrnosti,při kterých hrozi nebezpečí
a) Pořádání akcí:
1.

2.

3.

Pořadatel je povinen projednat, popřípadě oznámit zabezpečenípožárníochrany pořádané
více osob, s obecnínrúřadema to nejméně8 dní před zahájením
akce, ktelych se zúčastňuje
tétoakce.
výzrramu)je
nebo mezinárodního
celostátního
akcívětšíhorozsahu(regioná|ního,
Při por'ádání
poi"ádate|povinen projednat zabezpečenípožárníoclrrany s HZS Pardubickéhokraje, který
požárníochrany nebo můžepořádání akce zakázat.
určitpodmínkypro zabezpečerrí
mťrže
Pořadatel akce je povinen zřídit preventivrrípoŽárnilrlídku 1dále jen ,,PPH..),která bude
akce a
sloŽenaz velitele a členů.Početčlenůpožárníh|ídkymusí bý úměrnýpočtuťrčastníků
podmínkám nrísta konání, především s ohledem na zajištěrríevakuace osob a zahájení
prací.
lrasebních

Akci nlůŽepořadateluskutečtiorat.jcrl
r trb.iektech
a tra t-tlístech,
která splňtrjípoŽadar.klpro
bezpečnou
evakuaciosob a pro pr.íiezd
r ozideljednotekpožárniocltrany.

5.

Jestližepořadate|uskutečriuje
je povinenseznámit
akci l objektLr.
kterýnenív jeho v|astnictví,
se před konánímakce se stavenrobjektuz hlediskapožárnibezpečnosti.

o.

U akcí pořádaných v budovách rnusí pořadatelzajistit, aby početúčastníků
nepřer,yšoval
výr azným zpťtsobemStanovenou kapacit u budolry'

7.

Všiclini účastníciakce jsou povinni dbát příkazů pořadatelťr,velitele a členů PPH
vyp|ývajícíchz obecrrězávazné v1.hlášk1a obecně platných právnícii předpisůna úseku
požárníochrany.

8.

Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdovécesty k objektůmbyly volné a použitelnépro
vozidlajednotek požárrrí
ochrany a aby byl vytvořen dostatečnýprostor k provedeníhasebního
zásahu.

9.

Pořadatelje povinenzajistitnebo určittechnicképrostředkypro ohlášenípoŽárutak' aby doba
od zpozorování poŽáru do jeho ohlášeriíoperačnímua infotmačrrímustředisku Hasičského
záchrannéhosboru Pardubickéhokraje (,,KoPIS..) nepřekročila5 minut.

Za dobu Se Zvýšenýmnebezpečím
Vzniku požáruse dle místníchpodmínekpovaŽuje:
1.

období Vegetační
obnovy, kterézačínádne 10. bŤeznaa končí3 l. května kalendářního
roku.

2.

období déletrvaiícíhosucha.

CI.4
Způsob nepř etrŽitéhozab ezpečenípoŽétr
ní o chrany
(1) Přijetí ohlášenío požár*,žtve|nípohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
'
Cepíje zabezpečeno
Systémemohlašovenpožáru,uvedenýchv čI,] .
(2) oclrrana životů',zdraví a majetku občanůpted požáty, Živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Cepí je zabezpečenajednotkami požámíochrany,
uvedenýmiv čl.1'

Čt.
s

Jednotkv sboru dobrovolnýchhasičůobce, kategorie'početnístav a vybavení
(1) obec CepízŤizujejednotkusboru dobrovolnýclrhasičůobce Čepíuvedenév přílozeč.1.
Kategorie, početníStav a vybavení požátnítechnikou a věcnými prostředky požárníochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičůobce jsou uvedeny v příloze č.2. Přílohy č. i a č.2 jsou
nedílnousoučástípožárníhořádu obce.
(2) Členovéjednotky se při vyhlášenípoŽárníhopoplachu co nejrychleji dostavído požární
zbrojnice Cepí.

cl.6

Pr'ehledo zdroiíchvody pro hašenípoŽárůa podmínkyiejich trvalépouŽitelnosti
Stanovenídalšíchzdroiůvody pro hašenípoŽárůa podmínk)zpro zaiištěníjejich trvalé
pouŽitelnosti
(1) obec Cepí stanovuje následujícízdroje r'ody pro hašenípožári a dalšíz&o1e požární
vody, kterémusí svou kapacitou,umístěníma r.l'bavenímumoŽnit účinnýpožárnízásah
a) přirozené
1. potok Dubanka
b) umělé
hydranty v obci
1. hydrantová síť- určenéa označené
2. požárnínádrž
U jednotlivých zdrojůse uvede konkrétníčerpacístanovištěpro poŽárnítechniku, využitelná
kapacitazdroje, podmínkypoužitelnosti, atd.
(2) obec Čepí v případě potřeby zptacovává a udrŽuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů',čerpacíchstanovišt,pro poŽární techniku
komunikace, který v jednom vyhotoveni pŤedává
a vlrodného směru pŤíjezďulpÍi1ezdové
jednotce poŽárniochrany,uvedenév č1.5 a jednotce HZS PaK - uzemníodbor Pardubice.
(3) Vlastník nebo uživatel zdroji vody pro hašeníje povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umoŽnit použitípožárnítechniky a četpánivody pro hašenípoŽár,l', zejménaudrŽovat
stanovišťpto požárnítechniku,trvalou pouŽitelnostzdroje.
trvalou pouŽitelnostčerpacích
komunikace ke zdrojůmvody pro hašenímusízajistit volný
(4) Vlastník pozemku/příjezdové
pŤíjezdpro mobilni požámi techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce' nájemce, uživatele),nevykonává-li svá ptáva vůčipozemku nebo komunikaci
sám'

cl.7

Seznam ohlašovenpoŽárůa dalšíchmíst.odkud lze hlásit poŽár a způsobjejich označení
obec ČepízŤízujeohlašovnupožátuna mobilním telefonu č. 602186 182 starostkyobce. Dále
je rnoŽné
poŽárhlásit:
a) v době úředníchhodin zkance\žňeoÚ Čepí
b) trvale z telefonníhoautomatupřed budovou oU Cepí.

cl.8

Způsobvyhlášenípožárnílropoplachu

Vyhlášenípožárnihopoplachu v obci se provádí:
a) signálem,,POŽÁRNÍ popracH.., který je vyhlašovánzoperučníhoa informačníhostřediska
Pardubickéhokraje, přerušovanýmtónem sirénypo dobu jednéminuty (25 sec. tón - 10 sec.
pauza- 25 sec.tón) nebo

b) lllíStllímrozhlasem,signálem .,POŽÁRNÍ poplaclJ..' vyhlašovanýmelektronickou
sirénou
(napodobujehlas trubky troubícítólt ..Ho-ŘÍ..,
jedné
po
dobu
,,Ho-ŘÍ..;
minuty fie
j ednoznačnýa nezaměnitelnýs j inými signál
1').
V pr'ípaděporuchy technickýchzaŤízení
pro vyhlášení požárního
poplachu se poŽárnípoplach
v obci v1'hlašujemegafonemna vozidle nebo telefonicky.

cl.9

S eznam sil a pro středkůj ednotek požámíochrany
Seznam sil a prostředkůjednotek poŽárníochrany podle výpisu zpožárníhopoplachového
plánu PaK krajeje uveden v příloze č.l .

cl. 10

Účinnost
/re
Tato vyhláškanabývá účinnostidnem 4 ' (b , 2010.

MVDr. ZuzanaDvořáková
starostka

Vyvěšenona úřednídescedne: 19. 5.20IO
././)

./-.ě

Sejmutoz uŤednídesky
a,,. ...(.?,.:.,.?....

20r0

Přílohač.1
Seznam sil a prostředků
i ednotek rložárníochrany
plánu kraie
podle požárníhopoplachor'ého
(1) Seznam sil a prostředkůjednotek poŽární ochrany pro první stupeň poplachu obďrži
olrlašovny požári obce/města a právnické osob1. a podnikajici fyzické osoby, které zřtzuji
j ednotkupožámíochrany.
(2) v případě vzniku požáru nebo jiné nrimořádnéudálosti jsou pro poskýnutí pomoci
v katastru obce/městaurčenypodle stupně poŽárníhopoplaclru následujícíjednotky požátní
ocnrany:
.
]
jednotka
:třetíiednotka
'druhá
.Po
,Po

stupeň
požárního
poplachu

prwníjednotka
Po

I'

. WZS Pardubice JSDH H. Městec JSDH-Choltice
.
.

Seznam Jednotky sboru dobrovolných hasičůCepí
Velitel jednotky:
Velitel druŽstva:
Strojník:
Hasič:

Dislokace JPO
JSDH Cepí

1
2
2
4

, Kategorie JPO

JPO V.

Početčlenů

Minimální počet
členů
v pohotovosti

Ctvrtá jednotka
PO
JSDH Cepí

PŤíIoha
č.2
Početnístav a vybavenípožárnítechnikou a věcnými prostředky požárníochrany

Požárnítechnika a věcnéprostředk1'Po
DA 12 Avie 3l

Počet
I Komplet

Viz Inventární seznam

Legenda:
jednotkapožárníochrany.
Dislokace JPo ... název obce nebo místníčásti,ve kteréje jednotka dislokována.
kategoriejednotky požátníochrany d|e zaŤazení
v plošnémpokrýí uzemi
Kategorie
------o- JPo ...
krajejednotkamipožárníochrany.
jednotky; minimálnípočetčlenů
skutečnýpočetčlenů
jednotky a jejich
je
čnízaŤazení uvedenov přílozeč.4 vyhláškyč.24712001Sb., o
Početčlenů
organizacia činnostijednotek požárníochrany ve zněnívylrláškyč.22612005
JPo ..........

sb.

