OBEC SUKORADY
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2012,
kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Sukorady se na svém zasedání dne 22.2.2012 usneslo vydat na základě §
29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Sukorady upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě
(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 „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky.
(2)
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou uvedeny
v dokumentaci obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci
(3)

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) pálení větví a klestu v lesích a rozdělávání ohňů v přírodním prostředí
b) skladování / přečerpávání hořlavých kapalin do strojů v obecní garáži
c) skladování / přečerpávání hořlavých kapalin do požární techniky v požární zbrojnici
v obci

(4)

Požární bezpečnost při provozování činností uvedených v odst. 1 pod písmeny b) a c)
zabezpečuje jejich provozovatel – obec prostřednictvím svého statutárního zástupce – starosty.
Objekty, ve kterých jsou činnosti vykonávány jsou vybaveny hasebními prostředky –
přenosnými hasícími přístroji.
(5)
Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým
osobám a ostatním fyzickým osobám po celý rok zákaz pálení sena, slámy a plevele v řádcích
nebo plošně na polích .
(6)

Pro spalování látek přírodního charakteru v rámci hospodářské činnosti se stanovují tyto
podmínky požární bezpečnosti :
d) pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
e) na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném
rozsahu pálení,

f)

(7)

ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých
materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel uložen na bezpečné místo
nebo zahrnut zeminou,
g) pálení je možné provádět jen za bezvětří,
h) právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této
činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na
volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému
sboru kraje,
Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují tyto podmínky požární bezpečnosti:
i) při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru,
j) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
k) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat
jen za přítomnosti zletilé osoby,
l) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
m) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m
od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
n) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním
zeminou,
o) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci

(1)

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) budova Obecního úřadu Sukorady – restaurační zařizení
b) garáž techniky SDH
c) požární zbrojnice

(2)

U objektů v majetku obce, které jsou dlouhodobě pronajaté podnikajícím fyzickým osobám,
za požární bezpečnost odpovídají nájemci – provozovatelé činností v těchto objektech.

(3)

V době konání kulturních akcí s účastí většího počtu osob (>200) nebo produkcí za požití
otevřeného ohně a pyrotechniky jsou organizátoři povinni konání akce ohlásit obecnímu úřadu,
zajistit odbornou přípravu členů požární preventivní hlídky prostřednictvím preventisty obce a
dále jejich nepřetržitou přítomnost po celou dobu konání akce a nejméně 8 hodin po jejím
ukončení.

Čl. 5
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na
místní situaci
(1)

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
p) období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a
skladování
q) období provádění činností při hospodaření v lese
r) období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům

s) období mimořádných klimatických podmínek (období déletrvajícího sucha) na
základě vyhlášení HZS KH kraje nebo hejtmana KH kraje
(2)

Požární bezpečnost v této době a při provozování těchto činností zabezpečují jejich
provozovatelé právnické / podnikající fyzické osoby / fyzické osoby – občané. Tito zajistí
splnění obecných povinností, případně i dalších, stanovených vlastní požární dokumentací a
povinností uložených v nařízeních HZS KH kraje a KH kraje v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru zveřejněných též ve vývěsce obce.

(3)

Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti v
období mimořádných klimatických podmínek stanovuje následující protipožární opatření :
a) Zakazuje se:
- kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních
pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
- rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
- táboření ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
- odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě,
- spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i
jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a
pícninami,

(4)

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro
vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti :
b) zakazuje se:
- pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
- při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou
opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z
výfukového potrubí;
c) nařizuje se:
- prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché
hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních
požárů,
- zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.

(1)
(2)

(1)
(2)

Čl. 6
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených 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 příloze č.1.
Čl. 7
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie,
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek
sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice SDH Sukorady čp.1, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 8
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah v katastru obce
Sukorady:
1. hydrantová síť – část Sukorady 17 ks podzemních hydrantů B75
2.hydrantová síť – část Kouty 1 ks podzemní hydrant B75
(2)
Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce
(příloha č. 3), který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany SDH
Sukorady a v jednom vyhotovení jednotce HZS Hořice.
(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 požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje1.
(4)
Vlastník pozemku či 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), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Čl. 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
(1)

Obec Sukorady zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou vybaveny „Řádem
ohlašovny požáru“ a označeny tabulkou „Ohlašovna požárů":
v obci Sukorady:
-

OÚ Sukorady
Sukorady 70 493699216 pouze v úředních hodinách
byt starosty.
Sukorady96 605886486
byt velitele SDH Sukorady94 602276335

(2)

Ohlašovny požáru plní následující úkoly a povinnosti:
a) přebírají zprávu o požáru, kdo a odkud událost hlásí, jaký je rozsah a co je ohroženo
b) ohlásí neprodleně požár HZS ČR územní pracoviště – číslo telefonu 150
c) pomocí technických prostředků vyhlásí poplach místní jednotce SDH.

(3)

Požár lze také hlásit na telefonním čísle HZS tel. č. 150, popř. na tísňovou linku tel. č. 112
Čl. 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

(1)

Vyhlášení požárního poplachu v obci Sukorady se provádí signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).

(2)

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje hlasem, opakovaným zvoláním „HOŘÍ “.
Čl. 11
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu kraje je uveden v příloze č. 2.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předchozí obecně závazná vyhláška – Požární řád obce
Sukorady.
Čl. 13
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012

starosta obce

místostarosta obce

Příloha č.1 k vyhlášce č.1/2012

JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE A POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY PO

Sukorady

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Sukorady

V

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

15

0

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Agregát - motorová stříkačka

2

Tatra T138-ASC32 cisternový protipožární

1

Příloha č.2 k vyhlášce č. 1/2012

SEZNAM JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE VÝPISU
Z POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KRALOVÉHRADECKÉHO KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu

obdrží ohlašovny požárů obce Sukorady a právnické osoby a podnikající fyzické
osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí

pomoci v katastru obce Sukorady určeny podle stupně požárního poplachu
následující jednotky požární ochrany:
Obec

Sukorady
Kouty

Stupeň
nebezpe
čí
III.B
III.B

JPO kat I.

JPO kat II.

JPO kat III.

HZS Hořice
15 min
HZS Hořice
15 min

JPO Hořice
20 min
JPO Hořice
20 min

JPO Ostroměř
20 min
JPO Ostroměř
20 min

Příloha č.3 k vyhlášce č. 1/2012

VYZNAČENÍ ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ,
ČERPACÍCH STANOVIŠŤ PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU A
VHODNÉHO SMĚRU PŘÍJEZDU/PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACENÍ
Dle přiložené mapky .

