Obecně závazná vyhláška obce Chotěšice
č. 4/2007
Zastupitelstvo obce Chotěšice se na svém zasedání dne 18.12.2007 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 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Chotěšice 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.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Chotěšice (dále jen
„SDH Chotěšice“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany, které
jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje
pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí.
Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období jarních a podzimních úklidů na zahradách – za požární bezpečnost odpovídá
osoba provádějící práce
b) srážkově podnormální měsíce a období červenec a srpen – požární bezpečnost
v tomto období je zabezpečena vyhlášením zákazu rozdělávání ohňů
c) topné období

3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) pila p. Carda – areál bývalého statku
b) pila p. Strnad – areál pod hospodou
c) celý areál ZD (dílny, býv. kravíny, seník …….)
d) STK Nouzov p. Theer
e) palírna Nouzov p. Novák
f) truhlářství p. Jansta – Břístev
g) hospodářství p. Římal – Malá Strana
Požární bezpečnost v těchto objektech zajišťují majitelé uvedených nemovitostí.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno
systémem ohlašoven požáru, uvedených v příloze č. 3. Příloha č. 3 je nedílnou součástí požárního
řádu obce.
Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec Chotěšice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č.2.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.2. Příloha č.2
je nedílnou součástí požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice obce Chotěšice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 6
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.
Zdroje požární vody pro hašení požárů, ze kterých lze mobilní požární technikou nebo technickými
prostředky PO odebírat vodu, jsou:
a) přirozené: Chotěšice - rybník
Břístev – rybník Nečas
Malá Strana – rybník Slatinka
Nouzov – rybník Vražda, rybník Bílek

b) umělé: požární nádrž Chotěšice
požární nádrž Nová Ves
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o PO,
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat
trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
3. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec zřizuje ohlašovny požáru, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ a jsou
uvedeny v příloze č.3. Příloha č.3 je nedílnou součástí Požárního řádu obce.
Ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů jsou vybaveny řádem ohlašovny požárů ve smyslu § 30
odst. 1 a 2 vyhlášky MV č.21/1996 Sb.
Ohlašovna požáru přebírá zprávu o požáru, jiné mimořádné události nebo živelní pohromy. Zjišťuje,
kde k události došlo, o jaký druh události se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud
událost hlásí. Vyhlašuje požární poplach místní jednotce SDH a oznamuje událost na operační
středisko Hasičského záchranného sboru okresu Nymburk.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
místním rozhlasem – nahraným signálem „hoří“.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Středočeského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Středočeského kraje je uveden v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí požárního řádu.

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší požární řád vydaný dne 24.6.1996.

Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Jaroslav Lehký
starosta
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Tomáš Peřina
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