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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SUDISLAV NAD ORLICÍ
ČÍSLO 03/2012,
kterou se vydává požární řád obce
Obec Sudislav nad Orlicí na základě usnesení zastupitelstva č. 4/2012 ze dne 02.04.2012
podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 175/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku.

POŽÁRNÍ ŘÁD

Obce Sudislav nad Orlicí
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Sudislav nad Orlicí 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., Určuje povinnosti fyzických a právnických
osob v oblasti požární ochrany na území obce. Prostřednictvím odborně způsobilé osoby
Aleny Pirklové, katalogové číslo oprávnění Z-447/1997 vydané MV ČR zajišťuje činnost
požární ochrany ve smyslu zákona o PO číslo 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obec nemá zřízenou žádnou podřízenou organizaci.
Článek č. 2
Vymezení činnosti osob,
pověřených zabezpečením požární ochrany v obci
a) Organizace požární ochrany
Za požární ochranu odpovídá obec a ke jejímu zajištění:
- stanoví osobu zodpovědnou za prevenci požární ochrany v obci
- zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO) k hašení požárů a
provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách
(JSDHO řídí její velitel)
- pověřuje starostu Davida Horáčka řízením požární ochrany v obci včetně dohledu nad
JSDHO
- hodnotí průběžně stav požární ochrany obce a vždy po závažných mimořádných
událostech, mající vztah k požární ochraně obce je projednáno na zastupitelstvu obce
b) Úkoly osob pověřených požární ochranou
Odborně způsobilá osoba
1) plní zejména tyto úkoly:
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-

vede seznam objektů k provádění preventivních kontrol
preventivní požární kontroly v objektech provádí alespoň jednou za rok, pokud
nevyžaduje požární nebezpečí v daném objektu lhůtu kratší
vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, posuzuje zjištěné
závady , V případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku předá podklady
zastupitelstvu obce.

2) Navrhuje obci:
- uložení opatření k odstranění nedostatků
- vydává rozhodnutí o vyloučení z užívání
- podává návrh příslušným orgánům vydat rozhodnutí o zastavení provozu
3) Předkládá zastupitelstvu obce návrhy na zlepšení požární prevence.
c) Povinnosti fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob na úseku požární
ochrany
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:
- tyto osoby ve svých provozovnách zajišťují, aby ve všech činnostech byly
respektovány zásady požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy,
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a dalšími předpisy mající vztah
k požární ochraně.
Povinnosti fyzických osob (občanů)
- povinnosti občanů v oblasti požární ochrany jsou dány obecně závaznými předpisy,
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 246/2011 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a zákonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební
zákon v plném znění.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
požárního nebezpečí, požární hlídky
a) Činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru
Mezi tyto činnosti patří např. pálení klestu a dřevního odpadu v lese a na ostatních
pozemcích, rekreační ohně, táboráky pro veřejnost, ohňostroje, období sklizně
zemědělských plodin , skladování pícnin apod.
b) Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
Mezi tyto objekty patří zejména podnikatelské provozy se zvýšeným a vysokým
požárním nebezpečím. Sály kulturních zařízení, kde je soustředěno větší množství osob.
Pro tyto objekty jsou zpracovány samostatné požární řády.
c) Období se zvýšeným nebezpečím požárů:
Za takové období lze považovat letní období sucha. Chování občanů v lese ( zákaz
kouření, rozdělávání ohňů, táboření mimo tábořiště atd.) řeší zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích a o znění některých zákonů (lesní zákon) ve znění doplňků a změn. Požární situace
v ostatních prostorách řeší zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky. Za
mimořádných situacích může zastupitelstvo vyhláškou vstoupit do některých prostor
omezit nebo zakázat vzhledem k požárnímu nebezpečí.
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d) Podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob:
1. Pro účely této vyhlášky se za akci, které se účastní větší počet osob, považuje:
- akce s účastí více jak 500 osob na volném prostranství nebo venkovní
shromažďovacím prostoru
- akce s účastí více jak 200 osob ve stavebním objektu nebo vnitřním shromažďovacím
prostoru
2. K pořádání akce lze využívat pouze takové prostory a objekty, které splňuji požadavky
pro bezpečnou evakuaci osob a umožňují příjezd zásahových vozidel IZS.
3. Pořadatel akce je povinen její konání ohlásit na Obecní úřad Sudislav nad Orlicí a
zároveň předložit veškeré doklady o zajištění požární bezpečnosti akce, a to ve lhůtě
10 dní před jejím konání.
4. Pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové komunikace k objektům byly volné a
umožňovaly vjezd zásahových vozidel IZS a aby byl vytvořen dostatečný prostor
k provádění případného zásahu.
5. Únikové cesty pro evakuaci osob musí být volné. Na únikových cestách je zakázáno
umísťovat předměty a zařízení znemožňující a omezující bezpečný únik osob. Dveře
na únikových cestách musí být během akce odemčené a zevnitř prostoru otevíratelné
ve směru úniku. Pokud nelze požadavek zajistit, musí být u únikových dveří v průběhu
akce obsluha.
6. Při organizaci stánkového prodeje musí být zajištěno uspořádání stánků tak, aby
situování stánků nedošlo k vytvoření požárně nebezpečného prostoru, který by
ohrožoval okolní objekty. Největší půdorysná plocha stánků je 2.500 m2. Při větší
ploše je nutno jednotlivé skupiny stánků vzájemně oddělit tak, aby mezi jednotlivými
skupinami stánků nedošlo k přenosu požáru. Uspořádání stánků musí být provedeno
tak, aby byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn prostor pro případný zásah
jednotek IZS, kdy v těchto prostorách nesmí být umísťovány pozemní elektrické
kabely.
7. K zajištění požární bezpečnosti akce ustanovuje pořadatel preventivní požární hlídku
(§ 13 zák. č. 133/1985 Sb.,). Preventivní požární hlídka je složena z velitele a
nejméně dvou členů. Podle povahy akce (rozlehlost, členitost místa, počet osob,
přítomnost hořlavých látek ve větší míře, použití otevřeného ohně apod.) musí být
pořadatelem akce stanoven vyšší počet členů hlídky. V případě pochybností může
rozhodnout o počtu členů hlídky obec.
8. Je-li součástí akce ve venkovním prostoru ohňostroj, postupuje se podle zvláštních
právních předpisů ( vyhláška ČBU č. 174/1992 Sb.,).
9. Do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny jen osoby, které absolvovaly
odbornou přípravu (§16 odst. 1. zák.133/1985 Sb.,).
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Preventivní požární hlídka plní zejména tyto úkoly:
- seznámí se před zahájením s charakterem zajišťované akce a objektem, zkontroluje,
zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně
bezpečnostní opatření
- prověří připravenost prostředků pro hašení požárů a zařízení požární ochrany objektu
- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
- provádí po doku konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje
dodržování zásad požární ochrany a stav požárních prostředků a zařízení
- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob,
přivolání pomoci a zdolávání požáru
- v průběhu akce musí mít každý člen požární hlídky na levém záloktí na červené
rukávové pásce viditelné označení „POŽÁRNÍ HLÍDKA“
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena JSDHO.
a) Ohlašovna požáru, vyhlášení požárního poplachu:
V obci Sudislav nad Orlicí jsou tyto ohlašovny požárů:
* operační středisko Integrovaného záchranného sboru Pardubice
* v obci na adrese: Marie Stránská, Sudislav nad Orlicí 34

telefon 150, 112
telefon 465544145

Ohlašovny požárů musí být označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“, „Zde hlaste požár“, nebo
symbole, telefonního čísla 150.
Ohlašovna požárů musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:
- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje,
kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a
odkud událost hlásí
- vyhlašuje poplach místní jednotce požární ochrany a dále postupuje podle
poplachového plánu
- oznamuje nahlášení události na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného
sboru v Ústí nad Orlicí
Siréna na budově Obecního úřadu – občan, který vyhlašuje poplach musí zůstat u
Obecního úřadu do příchodu prvního hasiče a poskytnout informace o požáru.
Řád ohlašovny požáru je přílohou tohoto požárního řádu.
Vyhlášení požárního poplachu JSDHO se provádí sirénou umístěnou na Obecním úřadě. Je
spuštěna tlačítkem . V případě nefunkčnosti sirény se vyhlašuje poplach místním rozhlasem,
nebo mobilními telefony.
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Trvalá pohotovost JSDHO není držena.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec:
a) zřizuje na území obce Sudislav nad Orlicí jednotku sboru dobrovolných hasičů
(JSDHO)
b) Jednotka je zařazena do jednotek požární ochrany V. stupně, EČJ: 534 389
Zajistí:
-

prostředky nezbytné pro provoz JSDHO
potřebné zásoby pohonných hmot
každému člen JSDHO osobní výstroj a ochranné pracovní prostředky
alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného poplachu pro JSDHO
účast velitele JSDHO a strojníků, popř. dalších členů na odborné přípravě
pořádané Hasičským záchranným sborem Ústí nad Orlicí
funkčnost svolávání systému členů JSDHO pro případ vyhlášení požárního
poplachu
zřízení vhodného objektu a zařízení požární ochrany včetně jeho trvalé údržby

Seznam osob zařazených do JSDHO:

Příjmení, jméno
Šustr Petr
Kříž Jan
Šutorka Jiří
Šutorka Pavel ml.
Dostál Tomáš
Kříž Adam
Kučera Lukáš
Jureček Miroslav
Šutorka Martin

Bydliště
Sudislav nad Orl. čp. 10
Sudislav nad Orl. čp. 26
Sudislav nad Orl. čp. 62
Sudislav nad Orl. čp. 46
Sudislav nad Orl. čp. 34
Sudislav nad Orl. čp. 26
Sudislav nad Orl. čp. 13
Sudislav nad Orl. čp. 22
Sudislav nad Orl. čp. 6

Zařazení
Velitel JSDHO
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič

Jednotka dobrovolných hasičů s územní působnosti nezasahují mimo území svého zřizovatele
Je zařazena podle požárního poplachového plánu HZS územního odboru Ústí nad Orlicí jako
JPO V – JSDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
s územní působnosti zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace.

Kategorie JSDHO
JPO V

Název JSDHO
Sudislav nad Orlicí

Početní stav
1+3
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Vybavení
Renault Trafic
PS 12

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Podmínky a jejich trvalé použitelnosti:
(1)Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje, v případě nepoužitelnosti zdroje vody bezodkladně informovat HZS.
(2) Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.
Pro účely odběru požární vody jsou v obci určeny následující zdroje požární vody:

Místo
Sudislav nad Orlicí – horní část

Zdroj
Vydatnost Sací výška Komunikace
Požární nádrž
200 m3
2 metry
zpevněná
500 m3

Sudislav nad Orlicí – spodní část rybník

2 metry

zpevněná

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle
požárního poplachového plánu HZS

Jednotka

Jednotka

Počet
hasičů

Dojezdová vzdálenost
km

JSDHO Sudislav nad
Orl.

Renault Trafic, PS
12

1+3

1

HZS Ústí nad Orlicí

CAS 25

1+3

7

JSDHO Brandýs nad
Orl.

CAS 32,
DA IVE DALY

1+3
1+3

5
5

7

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší „Požární řád obce“ ze dne 10.1.2003
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá na účinnosti schválením na zastupitelstvu obce a podpisem starosty
obce.

Starosta obce: ………………………

Schváleno v zastupitelstvu dne: 02.04.2012

Vyvěšeno dne: 03.04.2012
Sejmuto dne: 30.05.2012
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