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POZARNI RAD OBCE
Zastupitelstvo obce Dobkovice se na svém zasedání dne 25.6.2013 usneslo vydat na základě
Č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně. ve znění
pozdějších piedpisu; a v souladu s § 10 písmo d) a ,9' 8-1 odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000
Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisů. tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen .,vyhláška "):

§ 29 odst. 1 písmo o) bod 1. a 2. zákona

Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečeni požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
nařízení vlády Č. 172/2001 Sb .. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním

požární ochrany v obci

1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Dobkovice (dále jen "obec") je zajištěna
jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Dobkovice (dále jen ,.JSDHO··) podle čl. 6
této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze Č. 1 této vyhlášky.
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 se pověřuje:
a) zastupitelstvo obce projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) odborně způsobilá osoba prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů
požární ochrany.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
stanoví kraj svým nařízením. I)
2) Každá právnická a fyzická osoba. která provozuje činnosti si prostřednictvím osob
s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie
požárního nebezpečí" a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona
o požární ochraně.
3) Obec nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

II

Nařízení Ústeckého kraje

Č.

512003, ze dne 12. II. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
2)

§ 4 zákona

Č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Článek 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
k~rých se zúčastní větší počet osob
Při pořádání akcí (kulturních. sportovních aj.), jichž se zúčastní více jak 200 osob. se
stanovuje podmínka k zabezpečení požární ochrany, kterou je povinnost organizátora takové
akce oznámit Obecnímu úřadu obce ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní před jejím
konáním, že jsou zajištěny podmínky stanovené nařízením kraje ".

Způsob nepřetržitého

Článek 5
zabezpečení požární ochrany

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry. živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany.
uvedenými v čI. 6 a příloze Č. 1 této vyhlášky.
Článek 6
JSDHO, kategorie, početní stav a vybavení
Obec zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDHO. Dislokace. kategorie a početní stav JSDHO
ajejí vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze Č. 2 této
vyhlášky.
Článek 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1) Obec nezabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, které by svou kapacitou, umístěním
a vybavením umožňovaly účinný požární zásah.
2) Obec stanoví další zdroje vody k hašení požárů:
a) řeku Labe se sjezdy pod hasičskou zbrojnicí a pod Motorestem Na Pile,
b) potok Poustka se sjezdem u hasičské zbrojnice
3) Vlastníci zdrojů uvedených v odst. 2 jsou povinni:
a) oznámit obci ve lhůtě nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací
na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody
k hašení požárů,
b) oznámit neprodleně obci vznik mimořádné události na vodním zdroji, které by
znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen" tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů.
Článek 8
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
I) Obec zřizuje ohlašovnu požárů, trvale označenou tabulkou "Ohlašovna požárů", která se
nachází se v budově Obecního úřadu Dobkovice, č.p. 10!. tel. Č. 412 543 079 Gen v době
činnosti obecního úřadu). V době mimo činnost obecního úřadu, lze vznik požáru ohlásit

JlNařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích.
kterých se zúčastňuje větší počet osob. ze dne 12. I I. 2003.
4) § 7 odst. I zákona Č. 133/1985 Sb .• o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů

veliteli JSDHO na mobil. tel. Č. 777 022 513 nebo starostovi obce na mobil. tel.
Č. 724 123 597.
2) Obec nezřizuje žádná další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou
"Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla ,,150".
Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem "Požární poplach", který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin tón - 1O vteřin
přestávka - 25 vteřin tón).
2) V případě poruchy technického zařízení uvedeného v odst. 1 se požární poplach v obci
vyhlašuje obecním rozhlasem. V případě poruchy obecního rozhlasu pak ze služebního
vozidla (za pomoci amplionu či megafonu) přímým voláním "hoří".
Článek 10
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
Ústeckého kraje je uveden v příloze č.l této vyhlášky.

poplachového

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška

Č.

3/2004, Požární řád, ze dne 15. 12.2004.
Článek 12
Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Michal Faltus
místo starosta
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Per Šulc
starosta

plánu

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín HZS Ústeckého kraje - okres Děčín

POŽÁRNÍ
POPLACHOVÝ
Pro město - obec:

PLÁN

Dobkovice
Dobkovice, Poustka, Prosetín

Stupeň
1.

Jednotka
HZS Děčín
SDH Dobkovice
SDH Děčín - Horní Žleb

II.
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH

Děčín - Staré Město
Povrly
Děčín - Boletice nad Labem
Děčín - Křešice
Jílové - Modrá
Benešov nad Ploučnicí
Libouchec

••

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO

Dislokace JSDHO

Kategorie JSDHO

Počet členů

Dobkovice

V. (5)

11

Minimální počet členů
v pohotovosti
2

B) Vybavení JSDHO

Požární technika a věcné prostředky
CAS25

S 706 RTHP

PO

Počet kusů
1

Avia31.1 K DA 12

1

Plovoucí čerpadlo PH 1200

1

Benzinový generátor na 220 V a 400 V
Kompresor
Motorová pila

.

1 +1
1
2

