OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2005
Zastupitelstvo obce Příšovice se na svém zasedání dne 26.10.2005 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. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Příšovice 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.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)
Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastrálním území obce je zajištěna mj. jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů obce Příšovice (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky v kategorii
JPO – III a dále jednotkami Hasičského záchranného sboru Turnov a Liberec.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru

(1)

Občan je zejména povinen:

a) dodržovat, aby při používání tepelných zdrojů, elektrických, plynových či jiných spotřebičů
se v jejich blízkosti nenacházely snadno hořlavé látky, včetně paliva, a aby roztopená kamna
či zapnuté spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru (pokud to návod k obsluze přímo
nepovoluje), ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené
návodem k obsluze od stavebních konstrukcí, hmot či zařizovacích předmětů (pokud nejsou
tyto vzdálenosti určeny považuje se za dostatečné u tepelných spotřebičů na pevná paliva
vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u tepelných
spotřebičů na plynná či kapalná paliva nebo elektřinu 500 mm ve směru hlavního sálání a
100 mm v ostatních směrech.

b)při manipulaci s hořlavými kapalinami používat jen obaly k tomu určené, odstraňovat
bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé při manipulaci, nepoužívat je k rozdělávání
ohňů
c) při používání propan-butanu umisťovat provozní kovové tlakové lahve na místě lehce
přístupném, dostatečně větraném a tam, kde se nevyskytuje zdroj otevřeného ohně, zásobní
kovové tlakové láhve neukládat v prostorách pod úrovní terénu, ve světlících, na půdách, v
garážích, kotelnách, šatnách bytového příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v
jiných společných prostorách,
d) dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení (hnědé uhlí,
brikety, seno, ap.), skladovat odděleně tuhé palivo od jiných druhů paliv, dbát i zvýšené
opatrnosti při skladování látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,
e) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv včetně
plynových ve lhůtách stanovených předpisem a odstraňovat zjištěné závady a dodržovat
pokyny dané odborným kominickým podnikem,
f) nepoužívat ta zařízení, u kterých byla zjištěna závada bránící užívání až do doby odstranění
závady,
g) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke
vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a
předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a
vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty
včetně přístupových komunikací,
h) udržovat v použitelném stavu hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení v rozsahu stanoveném
předpisy o požární ochraně, občan nesmí poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné
věcné prostředky požární ochrany,
i) dodržovat zákazy a plnit příkazy týkající se požární ochrany na místech označených
příslušnými bezpečnostními tabulkami nebo směrnicemi,
j) dbát o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl znemožněn volný přístup k
zápalovadlům a hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit
následky svého jednání,
k)vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce, umožnit kontrolním skupinám obce provést preventivní požární
kontrolu k ověření dodržování předpisů a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito
orgány obce
l) neprovádět žádné práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud pracovník nemá
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
m) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti, je zakázáno plošně vypalovat
travní porosty a křoviny, ohniště lze zřizovat pouze při vhodných klimatických podmínkách,
pod dozorem dospělé osoby a po ukončení pálení bezpečně uhasit oheň.
n) ohniště se zřizuje v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, oheň se nesmí
rozdělávat v lese a v blízkosti dozrávajícího obilí či v blízkosti uložení sena či slámy, oheň se
smí rozdělávat pouze se souhlasem vlastníka či uživatele pozemku a ohniště musí být
ohraničeno kameny nebo valem zeminy získané výkopem dolíku pro ohniště

o) občan nesmí např. nesprávným parkováním apod. bránit využití vodních zdrojů, nástupních
ploch nebo jiných zařízení požární ochrany, volný prostor kolem požárního hydrantu musí
být min. 5 metrů
(2)
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
zejména období sucha, kdy je třeba respektovat zákazy vstupu do lesů, rozdělávání
otevřených ohňů apod. Toto pak kontrolují hlídky požární ochrany k tomu zřízené a nebo jiné
orgány k tomu oprávněné.
Požární hlídky k tomuto účelu jmenuje velitel SDH, a to nejméně dvoučlenné. Tyto hlídky
jsou vybaveny příslušnými nepřenosnými pověřeními a pravomocemi.
(3)
Pořadatelé společenských akcí pořádaných v místní sokolovně se podrobně seznámí se
zajišťováním požární bezpečnosti zúčastněných a na tyto akce zajistí z řad nejlépe pořadatelů
alespoň dvoučlennou hlídku dbající zejména o dodržování a zajištění požární bezpečnosti v
objektu.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)
Ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno na telefonní lince tísňového volání č. 150, 112, 481322222, 482465801.
Nepřetržitá ohlašovna požáru není v obci zřízena. Vyhlášení požárního poplachu místní
jednotce SDH se provádí:
a) automaticky po nahlášení na výše uvedeném telefonním čísle a nebo ručně na budově
hasičské zbrojnice. Siréna se rozezní tónem v délce 25 sekund poté 10 sekund mezera a opět
tón v délce 25 sekund.
b) mimo automaticky lze ručně spustit sirénu na budově hasičské zbrojnice tlačítkem (sirénu
na budově čp. 187 lze spustit pouze automaticky)
c) informaci veřejného rozhlasu lze spustit i mimopracovní dobu pouze automaticky.
Sirény se zkouší vždy 1 x za měsíc, a to každou první středu v příslušném měsíci ve
12.00hod.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)
Obec zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce, v kategorii JPO - III.
s počtem členů 19, viz příloha.
(2)
Této jednotce slouží zejména jeden cisternový vůz CAS 25 a jedna AVIA A30K. K
dispozici jsou dva dýchací přístroje Saturn a další standardní výbava výše uvedených vozů.
Stálá pohotovost není zřízena.

Čl.6
Seznam jednotek zařazených do 1.stupně požárního poplachu
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Příšovice
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje-stanice Turnov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svijanský Újezd
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje-stanice Liberec

kategorie JPO – III.
kategorie JPO – I.
kategorie JPO – III.
kategorie JPO – I.

Čl. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
(1) a ) Hydranty veřejného vodovodu, jež jsou vyznačeny v plánku, který je k dispozici v
požární zbrojnici.
b ) Dva rybníky v intravilánu obce ( majitel Obec Příšovice )
c ) Řeka Jizera
d ) Velký a Malý Písečák ( většinový majitel Obec Příšovice )
Všechny výše uvedené zdroje vody pro hašení požárů jsou trvale a bezproblémově přístupné
z veřejných komunikací ve vlastnictví obce resp. Krajského úřadu Libereckého kraje.
(2)
Provozovatel veřejného vodovodu - hydrantů provádí pravidelné kontroly těchto
hydrantů za účasti člena výjezdního družstva hasičů, jež určí velitel zásahové jednotky na
výzvu provozovatele vodovodu.

Čl. 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předešlý požární řád obce ze dne 25.3.2004.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti datem jejího sejmutí z úřední desky.

Antonín Lízner
starosta

Vyvěšení: 1.11.2005

Stanislav Polách
místostarosta

Sejmutí: 16.11.2005

