Obecně závazná vyhláška obce Dobkovice č.3/2004
v

POŽÁRNÍ

,

RAD

Zastupitelstvo obce Dobkovice se dne 15.12.2004 usneslo vydat v souladu s ustanovením §
10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb .. o obcích (obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisů a
na základě ustanovení § 29 odst. I zákona č. 133/1985 Sb ..o požární ochraně. ve znění
pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku:
HLAVA I

Úvodní ustanovení
ČI.l
Požární řád obce Dobkovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. I nařízení vlády č. I721200 I sb.. k provedení zákona o požární ochraně. ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
('1.2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
I) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně je pověřena
odborná firma - OSPO-BHP a pověřený člen zastupitelstva obce pan Vladimír
Husár.který také odpovídá za pravidelné projednávání stavu požární ochrany
v obci.Zpráva se projednává minimálně jednou za kalendářní rok a vždy po závažných
událostech.
2) Za akceschopnost jednotky požární ochrany odpovídá její velitel.
Povinnosti obce a činnost SDH Dobkovice vycházejí z příslušné legislativy na úseku
požární ochrany.zejména zákona č.13311985 Sb .. o požární ochraně. ve znění pozdějších
předpisů a dále Stanov Sdružení hasičů Čech. Moravy a Slezska.
IILAVA II

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.
ČI.3
1) Právnické osoby.fyzické osoby.případně
další subjekty působící na území obce jsou
povinny spolupracovat na zabezpečení požární ochrany:
a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
b) k zabezpečení požární ochrany při akcích.kterých se účastní větší počet osob.
2) Pro dodržení požární bezpečnosti postupují podle výše uvedených platných předpisů o
požární ochraně a předpisů obce.
ČI.4
Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I) za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů se považuje:
a) období sklizně pícnin.obilovin a lámy a jejich posklizňové úpravy a
skladování vymezené zahájením přípravných prací spojených se sklizní a
ukončené provedením měření teplot v době skladování.
b) Období provádění požárně nebezpečných činností spojených s hospodařením
v lesích a pálení ohňů v přírodě
c) Delší období vysokých teplot a sucha
2) Pro zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů jsou fyzické
osoby.právnické osoby povinny se řídit Nařízením Ústeckého kraje č.5/2003.kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany.

ČI. 5
Zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých se zúčastňuje větší počet osob
1) Pro zabezpečení požární ochrany při kulturních.sportovních a jiných akcích, kterých se
účastní větší počet osob,jsou povinni pořadatelé těchto akcí řídit se Nařízením
Ústeckého kraje č.712003,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany.
2)
Při akcích.kde budou prováděny pyrotechnické efekty,ohňostroje,musí být dodrženy
požadavky dané vyhláškou č.17411992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi. Konání ohňostroje musí být nejméně 5 pracovních dnů před jeho zahájením nahlášeno
na Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,územní pracoviště Děčín.
HLAVA III
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Č1.6
1) Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven v souladu
s požárním poplachovým plánem ( § 1O nařízení vlády č.172/200 1 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně)
2) Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu obce Dobkovice je zajištěna
požární jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,územní odbor
Děčín.číslo tel. Spojení 412709411,412409413.0bec
Dobkovice má založenu jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Dobkovice.
3) Velitel SDH Dobkovice
telefon Č. 777022513
4) Zástupce velitele SDH Dobkovice telefon č.737204334
5) Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany je uveden v čl. 7
Č1.7
Jednotka SDH Dobkovice ,početní stav a vybavení
1) Na území obce je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dobkovice (JPO V/2)
2) Početní stav jednotky :
velitel
zástupce velitele
strojník
hasič - technik
6 členů družstva
3) Vybavení Sboru dobrovolných hasičů technikou:
-DA 12 Avia 30 -speciál hasičské auto-vybavené přenosnou stříkačkou PS 12 ,PS 8 , PS
12,automobilová cisterna Škoda 706 MTS,ruční nářadí.
4)Pro ověření akceschopnosti požární jednotky může obec vyhlásit cvičný požární
poplach.
ČI.8
Ohlašovny požáru a místa odkud lze ohlásit požár.
Ohlašovny požáru se řídí řádem ohlašovny a jejich úlohou je zejména:
a) Přijímat hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události v obci.
b) Vyhlásit požární poplach
c) Ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.
d) Každý občan v rámci své občanské povinnosti může ohlásit požár na telefonní číslo
150 nebo na telefonní čísla starosty obce Ing.Jana Bělohorského602632939,popřípadě na tel.,číslo místostarosty pana Petra Šulce --605703752.K
podání zprávy lze využít i veřejné telefonní stanice v obci.
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