Obec Záryby, okres Mělník

Obecně závazná vyhláška
obce Záryby
č. 3/2004
kterou se vydává požární řád obce Záryby
Zastupitelstvo obce Záryby schvaluje a vydává dne 16.12.2004 podle § 29 odst. 1 pís.
o bod 1 Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 pís. d) a § 15
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení Zákona o požární ochraně, ve znění Zákona č.
498/2002 Sb. a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění Zákona č. 313/2002 Sb.
tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce Záryby.
čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Záryby 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.
čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Záryby, která
plní v samostatné a přenesené působnosti úkoly, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými a jinými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „SDH“) obce Záryby podle čl. 5 této Vyhlášky a dále jednotkami požární
ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachu
kraje. Specifikace jednotek je uvedena v příloze č. 1, která jed nedílnou součástí požárního
řádu obce.
3. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 této vyhlášky obec stanovuje, že za požární ochranu
obce je zodpovědný starosta obce.
čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí požáru
Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se dle místních podmínek považuje:
a) letní období od 1.6. do 30.9.
b) období sucha
Požární bezpečnost v tomto období bude zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a
manipulace s otevřeným ohněm na lesních pozemcích a jejich okolí ve vzdálenosti nejméně
100 m.
čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedých v čl. 7. Ochrana životů, zdraví a majetku
občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce
je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.
čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v
příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice naproti obecnímu úřadu nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.
čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah.
a) přirozené - řeka Labe
b) umělé - hydrantová šíť v obci
2. Vlastník a uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.
3. Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody a hydrantové síti pro hašení
musí zajistit volný příjezd pro požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinost
na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1. Obec zřizuje ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ Obecní úřad Záryby číslo telefonu 326 902 325.
2. Obec zřizuje následující místa pro hlášení požáru, která jsou trvale označena tabulkou
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefoního čísla „150“.
a) místo trvalého pobytu starosty obce
b) místo trvalého pobytu velitele jednotky dobrovolných hasičů
čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény umístěné na
budově základní školy po dobu 1 minuty (25 sekund tón, 10 sekund pauza, 25 sekund tón)
b) místním rozhlasem deskou „Hoří“

c) v případě vypnutí elektrického proudu megafonem, využitím mobilních telefonů a
vysíláním spojek pro členy jednotky SDH
čl. 9
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů po vyhlášení.

.................................
Jaroslav Včela
starosta

.......................................
Ing. Jiří Kutílek
místostarosta

Vyvěšeno dne: 17.12.2004
Sejmuto dne: 3.1.2005

Příloha č. 1 k požárnímu řádu obce Záryby
Podle požárního poplachového plánu Středočeského kraje v obci Záryby při I. stupni
požárního poplachu budou zasahovat následující požární jednotky:

HZS Střed. kraje, stanice Stará Boleslav

telefon
150
326 911 857

SDH obce Záryby

723 719 861
326 905 114

SDH obce Brandýs nad Labem

604 806 302
326 902 983
605 960 118

Příloha č. 2 k požárnímu řádu obce Záryby
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“)
a) kategorie jednotky - JPO V/2
b) dislokace JSDH: požární zbrojnice Záryby
c) celkový početní stav JSDH: 13 členů včetně velitele
d) minimální počet členů JSDH v pohotovosti pro výjezd: 6
e) celkový počet členů JSDH (skutečný): včetně velitele
f) vybavení JSDH (technika):
- CAS - 16 cisternová automobilová stříkačka v základním provedení
- PPS - 12 pojízdná přenosná stříkačka

