OBEC BEZDĚKOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 3/ 2013

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 12.9. 2013 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 ust.§ 10 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bezděkov 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. je platný na celém území obce a je závazný pro
právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

Článek 2
Činnost osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany obce
1)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen JSDHO) obce Bezděkov podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími
jednotkami:
Název jednotky
Hasičský záchranný sbor PK, Územní odbor Klatovy
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Janovice
Jednotka sboru Dobrovolných hasičů Klatovy

kategorie
JPO I
JPO III
JPO III

Místo dislokace
Klatovy
Janovice nad Úhlavou
Klatovy

2)
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností,
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu jednoho člena
zastupitelstva. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace
obce. Rada obce a zastupitelstvo projednává minimálně 1 x ročně stav požární ochrany
v obci.

Článek 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 požáru vychází z
příslušného Nařízení hejtmana Plzeňského kraje.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1)
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v příloze č. 4 a systémem pro vyhlášení
poplachu, který provozuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
2)
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. 1.
Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení
1)
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. V příloze je
rovněž uvedena kategorie jednotky, početní stavy a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požárních jednotek. Příloha tvoří nedílnou součást požárního řádu obce.
2)
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské
zbrojnice.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky pro jejich trvalou použitelnost.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
1)
Obec stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody. Tyto zdroje jsou
uvedeny v příloze č.3, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

2)
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento
plánek je obsahem přílohy č.3 tohoto požárního řádu. Příloha tvoří nedílnou součást
požárního řádu obce.
3)
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 požáru, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť a trvalou použitelnost těchto vodních
zdrojů.
4)
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) nevykoná–li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
je uveden v příloze č. 4, která je nedílnou součástí požárního řádu obce. Ohlašovny
požáru jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1)
Požární poplach se v obci vyhlašuje sirénou, signálem v délce 25/10/25 opakovaně a dalšími
technickými zařízeními k tomu určených. Siréna, případně další technické zařízení, je
ovládáno z krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu pro obec Bezděkov a další části obce je uveden v příloze č. 2. Příloha tvoří nedílnou
součást požárního řádu obce.
Článek 10
Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku č. 3/2007 a nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Petr Papoušek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne : 13.9.2013
Nabylo účinnosti dne : 28.9.2013

Josef Červený
starosta

Příloha 1

Zřizované jednotky PO obcí Bezděkov
Název
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Bezděkov
Velitel jednotky
Velitel družstva
Strojník
hasič

kategorie
JPO III

počet členů
21
1
3
4
13

Požární technika a věcné prostředky PO
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov
CAS 32 T 815 8200/800 S3R SRZ KT 86 - 16
CAS 32 T 138 6600 S3R SRZ KT 87-10
DA 8 L1Z SRZ KT 45 - 98
přívěsná motorová stříkačka PPS 8
dýchací přístroje SATURN S 5
radiostanice mobilní
radiostanice kapesní
motorová pila
kalové motorové čerpadlo
kalové elektrické čerpadlo
jednovrstvý zásahový oblek, pracovní stejnokroj PS II, rukavice,
zásahová obuv, zásahová přilba

počet
1
1
1
1
4
3
3
1
1
1
každý člen jednotky

Příloha 2

Výpis jednotek požární ochrany pro územní působnost obce
Bezděkov podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje
Část obce: Bezděkov
stupeň pož.
poplachu

první jednotka druhá jednotka
PO
PO

I.

HZS Klatovy

II.

Klatovy

III.

Lomec

HZS Klatovy
Klatovy Luby
Malá Víska

čtvrtá jednotka
PO
Janovice
n.Úhlavou

pátá jednotka
PO

šestá jednotka
PO

Běhařov

Pocinovice

Černíkov

Strážov

Týnec

Švihov

Kdyně

třetí jednotka
PO
Bezděkov
Janovice n.
Úhlavou
Pocinovice

čtvrtá jednotka
PO
Koryta

pátá jednotka
PO

šestá jednotka
PO

Běhařov

Pocinovice

Černíkov

Kdyně

Švihov

třetí jednotka
PO
Bezděkov

čtvrtá jednotka
PO
Klatovy

pátá jednotka
PO

šestá jednotka
PO

Běhařov

Švihov

Myslovice

Předslav

Točník

Švihov

Běšiny

třetí jednotka
PO
Bezděkov

čtvrtá jednotka
PO
Klatovy

pátá jednotka
PO

šestá jednotka
PO

Chudenice

Černíkov

Běhařov

Pocinovice

Malá Víska

Koloveč

třetí jednotka
PO
Bezděkov
Janovice n.
Úhlavou

čtvrtá jednotka
PO
Klatovy

pátá jednotka
PO

šestá jednotka
PO

Pocinovice

Černíkov

Kdyně

HZS
Domažlice

HZS
Domažlice

třetí jednotka
PO
Bezděkov

Část obce: Koryta
stupeň pož.
poplachu

I.
II.
III.

první jednotka druhá jednotka
PO
PO
HZS Klatovy HZS Klatovy
Klatovy Klatovy
Luby
Lomec
Malá Víska

Část obce: Poborovice
stupeň pož.
poplachu

I.
II.
III.

první jednotka druhá jednotka
PO
PO
HZS Klatovy HZS Klatovy
Klatovy Janovice n.
Luby
Úhlavou
Lomec
Malá Víska

Část obce: Tětětice
stupeň pož.
poplachu

I.
II.
III.

první jednotka druhá jednotka
PO
PO
HZS Klatovy HZS Klatovy
Klatovy Janovice n.
Luby
Úhlavou
Lomec
Dolany

Část obce: Vítaná
stupeň pož.
poplachu

I.
II.
III.

první jednotka druhá jednotka
PO
PO
HZS Klatovy HZS Klatovy
Klatovy Běhařov
Luby
Lomec

Malá Víska

Chodská Lhota

Příloha č.3

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru:

a) rybník v dolní části obce při silnici směr Janovice nad Úhlavou
hloubka: 1 m
kapacita: 1200 m3
odběrní místo: odstavná plocha
b) rybník „Ovčák“ u silnice směr Vítaná
hloubka: 1 m
kapacita: 5000 m3
odběrní místo: komunikace u rybníka
c) rybník v obci Koryta
hloubka: 1 m
kapacita: 4800 m3
odběrní místo: komunikace u rybníka
d) vymezené podzemní a nadzemní hydranty v obci Bezděkov a Koryta
e) řeka Úhlava,
čerpací stanoviště pod jezem za hotelem Rual
f) rybník v obci Tětětice (na návsi)
odběrní místo: komunikace u rybníka
hloubka: 1m
kapacita: 800 m3

Příloha č. 4

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár:
název
Obecní úřad Bezděkov

adresa
Bezděkov 7

Pavel Papoušek, Bezděkov

Bezděkov 173

Josef Červený, Bezděkov
Zemědělské družstvo Koryta

Bezděkov181
Koryta 63

telefon
376 312 828
724 180 256
376 312 828
724 266 217
725 041 252
376 3128 37

