Obecně závazná vyhláška obce Louňová
č. 3/2007
Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 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 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Louňová 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..

Článek 2
Vymezení povinnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Za požární ochranu v územním obvodu obce Louňová odpovídá obec.
2. K zajištění požární ochrany obec Louňová v obvodu své působnosti:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO), k hašení požárů a
provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách,
v čele JSDHO stojí velitel jednotky.
b) organizuje preventivně výchovnou činnost.
c) projednává stav požární ochrany v Obecní radě pololetně a vždy po závažných požárech v
územním obvodu obce a v Obecním zastupitelstvu nejméně jednou ročně.
d) pověřuje osoby odpovědné za zajištění akceschopnosti JSDHO a za organizaci preventivně
výchovné činnosti.
3. Činnost osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany:
a) navrhují a zabezpečují vybavení JSDHO a členů jednotek potřebným materiálem,
b) odpovídají za účelné financování na úseku požární ochrany v rámci schvalovaného rozpočtu obce,
c) organizují preventivně výchovnou činnost v územním obvodu obce,
d) zpracovávají dokumentaci požární ochrany obce podle platných právních předpisů,
e) plní další povinnosti v oblasti požární ochrany ve smyslu platných právních předpisů.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za činnost při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
a) sklizňové zemědělské práce, posklizňová úprava, sušení a skladování obilí,
b) truhlářské práce, opravy automobilů, svářečské práce a další požárně nebezpečné činnosti ve
firemních a soukromých dílnách. Požární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena
majitelem objektu,

c) jednorázové či pravidelné činnosti, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Podmínky k
zabezpečení požární ochrany při těchto akcích stanoví nařízení plzeňského kraje (dále jen PK)
č. 1 ze dne 18. 2. 2002.
2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
a) objekty nebo prostory podle § 4 odst. 2 písm. g) až j) zákona č. 133/1985 Sb. o PO, ve znění
pozdějších předpisů.
b) právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jsou povinny dodržovat podmínky
požární bezpečnosti, včetně podmínek stanovených při činnostech, které jsou stanovené obecně
závaznými předpisy v oblasti požární ochrany a to především stanovené zákonem č. 133/1985 Sb.,
o PO, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany je zajištěno:
a) jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5,
b) systém ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
2) Obec Louňová prověřuje akceschopnost JSDHO minimálně jednou za rok a to vyhlášením
cvičného požárního poplachu.
3) Prověření nebude realizováno v případě, že akceschopnost byla prověřena výjezdem k požáru nebo
jinému zásahu.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec Louňová zřizuje tuto jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:

JSDHO Louňová kategorie jednotky
Počet členů jednotky :

7

Velitel jednotky

:

Jiří Vítek

Strojník jednotky

:

Petr Linda

Technika jednotky

:

PS 12

Uložení techniky

:

Hasičská zbrojnice

Pro činnost jednotky a podmínky odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDHO platí obecně závazný
právní předpis.
2) Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice ve
své obci.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1) Obec stanovuje zdroje vody pro hašení požárů:
a) vodní nádrže v obci a okolí
2) Obec Louňová zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom
vyhotovení předává jednotce HZS Plzeňského kraje (PK).
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 zdroje požární vody.
4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči nebo komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů:
….starosta obce

Davídek Karel

__724 181 585__

….velitel hasičů

Vítek Jiří …..

607 831 293__

….Lašťovka Petr, Louňová č.p. 10, __737 411 728__
………………………………………………………………………………………………………………...
2) Ohlašovny požárů jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a vybaveny příslušnou
dokumentací.
3) Přehled nejdůležitějších tel. čísel:
Hasičský záchranný sbor PK ( Operační středisko ) ……… 150
Policie ČR …………………………………………………….. 158
První pomoc …………………………………………………… 155
Jednotné číslo tísňového volání …………………….….……. 112
Tísňové linky lze použít zdarma z pevných i mobilních telefonů.
Poruchy elektrického proudu …………………………………. 840 850 860
Poruchy plynu ………………………………………………… 1239

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) sirénou (25 vteřin tón + 10 vteřin pauza + 25 vteřin tón). Není varovným signálem, slouží ke
svolání jednotek požární ochrany,
b) vyhlášení požárního poplachu v místních částech se provádí podle místních podmínek,
c) při poruše zařízení se vyhlášení požárního poplachu provede mobilními telefony nebo spojkou.
Každá závada na vyhlašovacím zařízení musí být nahlášena na příslušnou jednotku HZS PK.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje je uveden v příloze tohoto požárního řádu.

Článek 10
Sankce
Porušením této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů, zákon
č. 133/85 Sb.,o PO, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy.

Článek 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2007.

…………………………..
starosta

……………………………..
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce: …4. 3. 2007……
Sejmuto z úřední desky:

..22. 3. 2007……

Příloha k vyhlášce č. 3/2007
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
podle požárního poplachového plánu plzeňského kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů
obce, 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
určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního
poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

I.

Nepomuk
Louňová
Blovice
Plzeň PHZS
Čížkov
Přeštice

Nepomuk SDH
Blovice SDH
Přeštice
Ždírec
Nezvěstice

Spálené Pořičí

II.
III.

Nepomuk
Nové Mitrovice

