
              Obecně  závazná  vyhláška  č.3/2006
                             Obce   Zvánovice

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE  ZVÁNOVICE

Zastupitelstvo  obce  Zvánovice se  usneslo  dne  15.11.2006  vydat v souladu  s ustanovením 
§ 10 písm.  D),§ 35 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm.o) bod 1. zákona 
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení 
§ 1 odst.2 písm.d) a § 15 nařízení vlády č. 498/2002 Sb., t u t o   o b e c n ě  z á v a z n o u 
v y h l á š k u  -  Požární řád obce Zvánovice.     

                                                                Čl.  1
                                                   Úvodní   ustanovení 

Požární  řád  obce  Zvánovice  upravuje  organizaci  a  zásady  zabezpečení  požární 
ochrany  v obci.

                                                                Čl. 2 
           Vymezení činnosti  osob  pověřených  zabezpečováním  požární  ochrany  v  obci 

( 1 )    Za  zabezpečení  požární  ochrany  v rozsahu působnosti obce odpovídá obec 
Zvánovice (dále jen „obec“ ) ,která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti 
vyplývající z předpisů o požární ochraně. V otázkách požární ochrany jedná s občany, 
podnikajícími fyzickými a právnickými osobami,institucemi a orgány státní správy  starosta 
obce  nebo jím pověřený  zástupce.

( 2 )    V objektech,které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních 
vztahů,plní obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám. Je povinna  mj. zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, ve 
znění pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti.

( 3 )   K zabezpečení úkolů podle odstavce  1)  obec  projednává stav požární ochrany 
v zastupitelstvu obce podle potřeby.

( 4 )   Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními 
předpisy o požární ochraně, včetně právních předpisů vydaných k zabezpečení požární 
ochrany orgány kraje a obce.

                                                                Čl.  3
         Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
                                 nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci



( 1 )   Právnické a podnikající fyzické osoby  působící na území obce spolupracují s obcí na 
zabezpečení požární ochrany zejména:

a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
b) při zabezpečení  požární ochrany v budovách zvláštního významu,
c) při  zabezpečení  požární ochrany při akcích,kterých se zúčastňuje větší počet osob.

( 2 )   za dobu zvýšeného nebezpečí  vzniku požáru se pro účely této obecně závazné vyhlášky 
rozumí období mimořádného sucha.

( 3 )   Pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se stanoví následující preventivní 
opatření:

- zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na 
místech, kde může dojít k jeho rozšíření, ustanovení zvláštních právních 
předpisů  nejsou tímto dotčena,

- zákaz spalování hořlavých látek na volném  prostranství, ustanovení zvláštních 
právních předpisů nejsou tímto dotčena, 

- zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel 
zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel 
používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních,tato vozidla musí 
být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena  lapači jisker 
nebo jiným obdobným zařízením,

- zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům, 
ustanovení  zvláštního předpisu nejsou tímto dotčena,

- zákaz táboření mimo vyhrazené prostory.

                                                                     Čl. 4
                                       Nepřetržité zabezpečení požární ochrany

   
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci Zvánovice  vykonává  HZS  Středočeského 
kraje, stanice  Říčany.Telefonní číslo  150  nebo  112.

                                                                    Čl. 5 

      Přehled o zdrojích vody  pro  hašení  požáru  a  podmínky  jejich  trvalé 
použitelnosti  a  stanovení  dalších  zdrojů  vody  pro  hašení  požárů  a  podmínky  pro 
zajištění  jejich  trvalé  použitelnosti

Obec  stanovuje  pro  hašení  požárů  následující  zdroje  vody  pro  hašení  požárů  a  další 
zdroje  požární  vody , které  odpovídají  požadavkům  požární  ochrany:

a) studna  u  č.p.  5  (Růžové náměstí)

b) přirozené zdroje
1. rybník Horní 
2. rybník   Dolní



                                                                       Čl. 6 
                                                
                                                    Ohlašování  požáru

(1) V obci  se  požár  vyhlašuje  dle  čl.4  této obecně  závazné vyhlášky  a  dle  přílohy 
Řád ohlašovny požárů  a  Ohlašovny  požáru.

(2) Další místa k oznámení požáru nebo jiné události jsou veřejné telefonní automaty,kde 
lze vytáčet čísla tísňového volání automaticky bez poplatku.

                                                                         Čl. 7

                                                       Porušení  povinností

Porušení  povinností  stanovenou  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  se  posuzuje  jako 
přestupek, nejde-li  o  jiný  správní  delikt  nebo  trestný  čin.

                                                                  Čl. 8

                                                     Závěrečná  ustanovení

(1) Tato  obecně  závazná  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  jejího  vyhlášení.
(2) Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č.133/1985 Sb., 

o požární  ochraně  , ve znění  pozdějších  předpisů a dalších  navazujících  předpisů.
(3) Touto  obecně  závaznou  vyhláškou  se  zrušuje  obecně  závazná  vyhláška  obce 

Zvánovice 2/2003  Požární řád obce ze dne 26.11.2003. V platnosti však zůstávají 
přílohy k této vyhlášce a stávají se  přílohou k obecně závazné vyhlášce č. 3/2006.

Příloha :č.1 k požárnímu řádu  -  Řád ohlašovny požárů v obci Zvánovice
              č.2 k požárnímu řádu – Zřizovací listina  Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Zvánovice
              č.3 k požárnímu řádu  - Dohoda o členství v JSDHO
              č.4 k požárnámu řádu  - Jmenovací dekret Velitele JSDHO
              č.4a.k požárnímu řádu  - Dodatek k dohodě o členství v JSDHO 
                                                     ve spojení se jmenováním velitele

Jaroslav  Švarc                                                            Ivan  Hudecký
starosta obce                                                                místostarosta obce

Vyvěšeno:                                                               Sejmuto:


