
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTV A obce Měňany

Č.3/10
DNE 26.4.2010 v 20.00 hod.

Přítomni: Sotlová, Sudík, Říhová, Douša, Pišvejc.,
Houška

Program 1. Schválení opravené vyhlášky č.1I20 10 ze dne 18.1.2010
2. Schválení vyhlášky č.2/20 1O
3. Schválení rozpočtového opatření č.2
4. Schválení smlouvy o prodeji pozemku č.96/2,907/22,907123
5. Schválení prodeje pozemku č.918/4
6. Schválení prodeje pozemku č.942/1.

Odsouhlasení programu:
Hlasování - Schváleno jednomyslně

1,Návrh
Zastupitelstvo se usneslo na schválení opravené obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o
místních poplatcích ze dne 18,1,2010

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení
Zastupitelstvo se usneslo na schválení opravené obecně závazné vyhlášky č.1I2010 o
místních poplatcích ze dne 18, I ,20 I O

2. Návrh
Zastupitelstvo se usneslo na schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2010 o požární ochraně.

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení
Zastupitelstvo se usneslo na schválení obecně závazné vyhlášky č.212010 o požární ochraně.
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3. Návrh

Zastupitelstvo se usneslo na odsouhlasení rozpočtového opatření Č.2

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení

Zastupitelstvo se usneslo na odsouhlasení rozpočtového opatření č.2

4.Návrh
Zastupitelstvo se usneslo na schválení smlouvy o prodeji pozemku
č.96/2,907/22,907123 panu Jiřímu Svobodovi Měňany 25.

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení

Zastupitelstvo se usneslo na schválení smlouvy o prodeji pozemku
č.96/2,907122,907/23 panu Jiřímu Svobodovi Měňany 25.

5. Návrh
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 918/4 195 m2 za cenu 400 kč za 1m2
Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 918/4 195 m2 za cenu 400 kč za 1m2

6.Návrh
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 942/1 1550 m2 za cenu 400 kč za 1m2

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 942/1 1550 m2 za cenu 400 kč za 1m2

Podpisy Ověřovatel 1

Ověřovatel 2

Starostka obce - Stanislava Sotlová



KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obec Měňany
Sídlo: Měňany č.p. 32
26727 Liteň
IČO: 233579
Zastoupený starostou obce Stanislavou Sotlovou
(dále jen "prodávající")

a

Jiří Svoboda
r.č.6211080810
bytem Měňany 25,26727 Liteň
(dále jen "kupující")

t a k t o:

I.
Prodávající je podle vlastního prohlášení je výlučným vlastníkem pozemkové parcely č.st96 o
výměře 29m2 a 907/6 o výměře 3148m2, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Měňany, katastrální území
Měňany. Na pozemku č. st96 byl oddělen dle Geometrického plánu č.176-10/2010 vypracovaném
geometrem panem Pavlem Krystlem pozemek č. st96/2 o výměře 10m2, která se stává
samostatným předmětem vlastnictví a na pozemku č. 907/6 byl oddělen dle Geometrického plánu
č.l76-10/2010 vypracovaném geometrem panem Pavlem Krystlem pozemek č. 907/22 o výměře
17m2 a 907/23 o výměře 1m2, které se stávají samostatným předmětem vlastnictví.

II.

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. st96/2 o výměře 10m2, vzniklý na základě Geometrického
oddělovacího plánu č.176-10/2010 vypracovaného geometrem panem Pavlem Krystlem, a to
oddělením z pozemku parc. č.st96 o výměře 29 m2 vše v katastrálním území Měňany, okres
Beroun. A předmětem prodeje je pozemek parc. Č. 907/22 o výměře 17m2 a pozemek parc.č.
907/23 o výměře 1m2, vzniklý na základě Geometrického oddělovacího plánu č.176-10/2010
vypracovaného geometrem panem Pavlem Krystlem, a to oddělením z pozemku parc. č.907/6 o
výměře 3148 m2 vše v katastrálním území Měňany, okres Beroun.

III.

I. Kupní cena nemovitostí uvedených v čI. II této smlouvy byla stanovena dohodou na
4200,- Kč (slovy: čtyřitisícedvěstěkorunčeských).



2. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny ve výši 4200,-Kč bezhotovostním
převodem na účet prodávajícího Č.Ú. 35-1213796369/0800, variabilní symbol 308 a to do
15 dnu od podpisu této smlouvy.

IV.

1. Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětné nemovitostí a prohlašuje, že
nakládáni se svým vlastnictvím není nijak omezeno, a že převáděná nemovitost neni
zatížena žádnými právy třetích osob, zejména právem zástavním, právem předkupním,
věcným právem odpovídajícím věcnému břemeni, nebo právem nájemním. V případě, že
by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým nebo by dodatečně po podpisu této smlouvy bez
souhlasu kupujícího některá z uvedených právních vad na předmětu převodu vznikla, má
kupující právo od této smlouvy odstoupit.

2. .Kupující potvrzuje, že si v čI. II uvedené nemovitosti prohlédl, a že je přebírá do svého
vlastnictví, se všemi součástmi a ve stavu tak, jak náležely prodávajícímu ke dni podpisu

této smlouvy, bez nároků na další opravy nebo úpravy ze strany prodávajícího.

3. Dále prodávající prohlašuje, že splnil všechny daňové a poplatkové povinnosti dosud jemu
uložené, související s vlastnictvím převáděných nemovitostí a není ani jinak daňovým
dlužníkem. Daň z převodu nemovitostí se zavazuje zaplatit prodávající.

4. V případě, že by katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na vklad do KN, jsou obě
strany povinny uzavřít novou kupní smlouvu stejného obsahu s tím, že v této nové
smlouvě odstraní veškeré závady, které byly důvodem k zamítnutí návrhu na vklad
vlastnického práva podle původní smlouvy, případně jiným vhodným způsobem
takovéto vady odstranit. Pokud k tomuto odstranění vad nedojde, má kupující právo
od této smlouvy odstoupit a kupní cena bude vyplacena zpět kupujícímu, a to do 5
pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o zamítnutí vkladu.

5. Případné odstoupení podle této smlouvy je nutné provést písemnou formou. Účastníci
se dohodli, že za den doručení odstoupení od této smlouvy druhé smluvní strany se
považuje den, kdy druhá smluvní strana toto odstoupení skutečně obdrží. Pokud se
tak nestane do l O-ti dnu od okamžiku, kdy bylo odstoupení od této smlouvy předáno
prokazatelně poštovní přepravě, má se za den nabytí účinků odstoupení od této
smlouvy desátý den od prokazatelného předání odstoupení od této smlouvy poštovní
přepravě.

V.
Vlastnictví k převáděným nemovitostem přechází se všemi právy a povinnostmi na kupujícího
vkladem do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu nastanou dnem pravomocného rozhodnutí
o povolení vkladu vlastnického práva do KN ke dni podání návrhu. Do rozhodnutí o vkladu jsou
smluvní strany svými smluvními projevy vázány.



VI.
1. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy,

s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

2. Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z toho čtyři vyhotovení tvoří přílohu návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti a jedno vyhotovení obdrží prodávající a
jedno kupující.

V Měňanech dne

prodávající kupující



Obecně závazná vyhláška obce Měňany
Č. 1/2010 ze dne 18.1.2010

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 18.1.2010 podle ustanovení §14 odst. 2 zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §1O
písmo d) a §84 odst. 2 písmo h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první
Základní ustanovení

Čl.l
1) Obec Měňany zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů,

2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Měňanech, Na řízení o poplatcích se
vztahuje zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li
zákonem č.56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Část druhá
Hlava I

Poplatek ze psů

Čl.1
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

ČI.2
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.

ČI.3
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.

2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o
místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.



4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku
příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

ČI.4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří
měsíců. Poplatek se platí za každý izapočatý kalendářní měsíc.

2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.5
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa ...... 50 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa ...... 50 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu .

....... 50 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.c)
........ 50 Kč

Čl.6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl.7
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán

III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

Hlava II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl.8
Předmět poplatku



Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech
soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl.9
Poplatník

Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v Čl.11 pobývá za
účelem léčení nebo rekreace.

Čl.l0
Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodné ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ručí.

ČI. 11
Oznamovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní
moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne faktického zahájení
této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a
srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

ČI.12
Sazba poplatku

Poplatek činí:
a) za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

............. 2 Kč

ČI. 13
Splatnost poplatku

Varianta 1
1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nej později do 31.12. příslušného kalendářního

roku.

ČI.14
Osvobození

Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán

III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné)

anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu,

Hlava VII
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj



Čl.15
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl.16
Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl.17
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 30 dnů
uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu
výherního hracího přístroje.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické
osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

Čl.18
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl.19
Sazba poplatku

Sazba poplatku na tři měsíce činí 5000 Kč.

Čl.20
Splatnost poplatku

Varianta 1
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede poplatník

poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Hlava VIII
Poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů

Čl.21
Poplatník

Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má vobci trvalý pobyt; za domácnost muze být poplatek odváděn

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.

Čl.22
Oznamovací povinnost
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Praha: 26.3.2010

Číslo jednací: 047949/2010/KUSK

Spisová značka: 047949/2010/KUSK

Vyřizuje: Milada Petráková I. 956

Značka: OFKJPET

Obec Měňany

Měňany 32
26727 Liteň

Změna finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2010

Vzhledem k tomu, ŽCř Odbor vnitřních věci a. krajský živnostenský úřad Krajského úřadu

Středo českého kraje pod čj. 036144/201O(.KUSK od l.3.201Ozr'Wil původní rozhodnutí

čj. 1681/2003 ze dne 5.3.2003 o určeni pověřeného obecního úřadu k projednáván! přestupků
za Vaši obec, Vám byl rovněž k 1.3.2010 upraven příspěvek na výkon státní správy, který je

součásti dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2010.

Upravenou výši finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2010 je nutné

zapracovat do upraveného rozpočtu Vaší obce a to změnou položky 4112.

S pozdravem //
./Af

In~~~
vedoucí odboru finanční kontroly

Zborovská I I 15021 Praha 5 tel.: 257280956 fax: 257280973 petrakova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA OBCE MENANY C. 2/2010

Zastupitelstvo obce Měňany se na svém zasedání dne .~~:.~ .-housneslo vydat v souladu
s ustanovením § 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písmo d) a § 84
odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

v , , v ,

POZARNI RAD OBCE

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Měňany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
Měňany dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

ČI. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Měňany

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Měňany, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před pozary, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:

a) Společnou jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") Městyse Liteň podle
článku 5 této vyhlášky - kategorie JPOIIII1 zřízené na základě smlouvy o sdružení podle
§ 69a zákona o požární ochraně s Městysem Liteň

Dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území
obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje.

b) Jednotkou HZS Středo českého kraje PS Beroun se stálou pohotovostní službou -
kategorie JPO I, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje.

c) Jednotkou SDH obce Karlštejn - kategorie JPO III.

3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1.:
a) pověřuje zastupitelstvo obce projednávat stav požární ochrany v obci Měňany,

minimálně lx ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně obce.

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu místostarostu obce (prostřednictvím odborně způsobilé osoby).



ČI. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
stanoví nařízení Středočeského kraje (počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí). Toto
nařízení bude vždy vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Měňany a dále zveřejněno
způsobem v místě obvyklým (internetové stránky obce, plakátovací plochy, místní rozhlas).

2. Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm, při kterých hrozí nebezpečí
vzniku požáru, jsou povinny dodržovat zejména tato pravidla pálení:

a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,

b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně
neprodleně ukončit,

c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném
vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,

d) zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let,

e) seznámit se s pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci

f) požární bezpečnost zabezpečit požární hlídkou.

3. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejichž cílem je snížení
požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území obce Měňany.

4. Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely této vyhlášky rozumí období
nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a
vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále jen
"období sucha"),

5. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
Obecní kotelna - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena pravidelnými
kontrolami obsluhy minimálně 1x denně.

6. Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se řídí
Nařízením Středo českého kraje č. 4/2002 ze dne 12. 8. 2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

ČI. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Měňany

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čI. 1.

ČI. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, stanovení dalších zdrojů vody pro hašení

požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
2



1. Obec Měňany stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené - rybník - majitel firma Duras Tetín
b) umělé - obecní studna pro kotelnu, kapacita zdroje vody je m3

2. 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 a trvalou použitelnost
vodního zdroje.

3. Vlastník pozemku / 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.

ČI. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. V obci Měňany slouží k ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události
v katastru obce Měňany veřejný telefonní automat (tel. č. !7.t1.~~.~..D.>.~....), který je
umístěný na návsi ve středu obce vedle objektu č. p. 32, odkud lze hlásit požár voláním na
tísňové linky 150 a 112. Telefonní automat je trvale označen tabulkou "Ohlašovna požárů".

ČI. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci Měňany

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí bud'
a) HZS Středočeského kraje signálem "požÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován

přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón),

b) signálem "požÁRNÍ POPLACH"- prostřednictvím obecního rozhlasu, a také verbální
informací "požární poplach".

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci vyhlašuje zvoněním na obecní kapličce.

ČI. 8
Porušení povinnosti

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami je
přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské
činnosti jiným správním deliktem.

ČI. 9
Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze Č. 1 této vyhlášky.
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ČI. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší všechny dříve vydané požární řády obce.

ČI.ll
Účinnost" I

T t b v, 'W' šk bvvá V' • d ol~ ~. 1P1/Ja o o ecne zavazna vy as a na yva ucmnosti o : .

místostarosta Josef Douša starostka Stanislava Sotlová

Seznam příloh:
Příloha Č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového
plánu kraje
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Příloha č. Ik obecně závazné vyhlášce č. 2/2010

PřeWed vybavení jednotky městyse Liteň JPO III technickými prostředky:

CAS 32 - T 148, SPZ 1S3 0746
DA 12 - AVIA 30, SPZ 1S3 0745
Kalové čerpadlo

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

1. Stupeň poplachu
1 stanice Beroun
2 Liteň
3 Karlštejn

2. Stupeň poplachu
1 stanice Řevnice
2 Králův Dvůr
3 Řevnice

3. Stupeň poplachu
1 stanice Hořovice
2 Hostomice
3 Zdice
4 Osov
5 Dobřichovice
6 Lochovice

4. Stupeň poplachu
1 stanice Dobříš
2 stanice 8 Radotín
3 stanice Kladno
4 stanice Příbram
5 stanice 7 Jínonice
6 stanice 6 Krč

5
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RAD OHLASOVNY POZARU
Zastupitelstvo obce Měňany se na svém jednání dne l-.(~.:.. 2010 usneslo vydat

"Řád ohlašovny požárů" v tomto znění:

I. Základní ustanovení
1. Ohlašovna pozaru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému

záchrannému sboru Středočeského kraje - ÚO Beroun a jednotce SDH Liteň a jejímu vyslání na
místo události.

2. Při vzníku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření k rychlému
zásahu požárních jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje povinnosti, které
musí plnit ohlašovna požáru jmenovaná v "Požárním řádu obce Měňany".

II. Činnost ohlašovny požáru při převzetí a předání zprávy o požáru

1. Vyrozumět ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - územní odbor
Beroun na telefonním čísle 150 / 112

Příjem hlášení obsahuje:
a) datum a čas hlášení události
b) přesné označení místa, objektu
c) jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno
d) jaká pomoc je žádána - co hoří
e) nejvhodnější příjezdová cesta k požáru

2. Vyrozumět vedení obce
a) starostka obce na tel.: 724703353
b) nebo místo starosta obce: 724178 175
c) nebo pracovníka OÚ na telefonním čísle 311 684 178

III. Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH

1. Vyrozumět JSDH v Litni na telefonním čísle 724 180 395 nebo 724 178 175 a požádat o vyhlášení
požámího poplachu a vyslání jednotky na místo události.

2. Jednotka SDH městy se Liteň je povinna po převzetí zprávy o události vyjet se zařazenou nebo
vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.

IV. Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ
poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem "požÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén po dobu jedné
minuty (25 vteřin trvalý tón - 10 vteřin přestávka - 25 vteřin trvalý tón) nebo

b) signálem "požÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky,
troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty Oe jednoznačný a nezaměnitelný s jinými
signály).

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci/městě vyhlašuje zvoněním - obecní kaplička



VI. Seznam důležitých telefonních čísel

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Územní odbor Beroun

Tísňové
volání
150/112

Telefon

950841 011

Policie ČR - OŘ Beroun 158 974872 111

Zdravotnická záchranná služba Kladno 155 312243 131,
312256601
800888 155

Starostka obce Měňany
Místostarosta

mobil
mobil

724703353
724178175

VI. Doklady a prostředky ohlašovny požáru

Ohlašovna požáru bude vybavena:
Řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně
tabulkou s nápisem "OHLAŠOVNA požÁRu"

VII. Závěrečná ustanovení

1. Aktualizace a doplnění "Řádu ohlašovny požáru":
a) příslušný zaměstnanec obecního úřadu je oprávněn provádět změny týkající se telefonních čísel
b) zastupitelstvo obce schvaluje veškeré změny řádu s výjimkou změn uvedených v bodu a)

2 T řád W v v, ob' , rči " dn l~~ 2010" ento ra o asovny pozaru na yva účinnosti e" . ".. : . ""... ". . . .

.....(2~(Z
místostarosta Josef Douša starostka Stanislava Sotlová


