OBEC VRBICE
Vrbice 50, 384 73 Stachy, IČ 00583421

Obecně závazná vyhláška
č.

/2016,

kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2016 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Vrbice (dále jen „obec“) je zajištěna společnou
jednotkou požární ochrany zřízenou na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany s obcí Vacov, IČ 00250783. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany
obec v samostatné působnosti pověřila pana Miroslava Molitora, velitele Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Vacov, absolventa kurzu velitelů, který vykonává monitoring
úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x za 12
měsíců.
(3)
K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a
to minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek
považuje:
(1)
Obec, jako právnická osoba, činnost, při které hrozí nebezpečí požáru, neprovozuje.
(2)
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období
mimořádného sucha. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem vstupu
do stanovených území, zákazu rozdělování ohňů, zákazem kouření.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
areál společnosti Dřevoprofil Vrbice, areál pily SMV Vimperk a zemědělský objekt ZOD
Vacov.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného záchranného systému 150, 155, 158 a
112 a systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
(2)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární
ochrany uvedenou v čl. 5 a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie společné jednotky požární ochrany, její početní stav a vybavení
(1)
Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2 odst. 1) jsou
uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.
(2)
Členové společné jednotky požární ochrany se při vyhlášení požárního poplachu dostaví
ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Vacov 35, 384 86 Vacov nebo na jiné
místo stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
(2)
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
a) hydrantovou síť v rámci obce (přístupná z místních komunikací)
b) vodní nádrž, tzv. „kašnu“, v prostoru návsi vedle kaple (přístupná z místní
komunikace)
(3)
Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit
obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které
mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití
k čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení
(1)
Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”: budova obecního úřadu na adrese Vrbice 50, tel. 388 431 079 (v pracovní době).
(2)
K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný
telefon napojený na veřejnou telefonní síť. Volat tísňové linky 150, 155, 158 nebo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje zvoněním zvonu v kapli na návsi.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 2 vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

místostarosta obce
Mgr. Pavel Čtvrtník

starosta obce
Vladimír Lešák

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. /2016, kterou se vydává požární řád obce Vrbice
Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany:
JSDHO Vacov
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Členů v pohotovosti

Vacov

JPO III

26

0

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 25

1

DA12 – Avia 31

1

DA VW Transporter

1

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. /2016, kterou se vydává požární řád obce Vrbice
Stupeň
požárního
poplachu
I.
II.

První jednotka PO

Druhá
jednotka PO

HZS stanice Vimperk
JSDH Vacov
ÚO
a
stanice JSDH Čkyně
Prachatice

Třetí jednotka
PO

Čtvrtá jednotka
PO

JSDH Stachy
JSDH Čestice

JSDH Zdíkov
JSDH Vimperk

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje:

