Obec Krty
okres Rakovník

Obecn závazná vyhláška obce Krty . 3 / 2010
kterou se vydává Požární ád obce Krty
Zastupitelstvo obce Krty schvaluje a vydává dne 29.12.2010 v souladu s ustanovením § 10 písm. d),
§ 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a s ust.
§ 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších
edpis , v návaznosti na ust. § 15 na ízení vlády . 172/2001 Sb., tuto obecn závaznou vyhlášku,
kterou se vydává Požární ád obce Krty.

l.1
el
Požární ád stanovuje zásady organizace a provád ní požární ochrany v obci, vymezuje innost
osob pov ených zabezpe ením požární ochrany, dopl uje a zp es uje základní povinnosti
fyzických a právnických osob o povinnosti v dob zvýšeného nebezpe í vzniku požáru, upravuje
zp sob hlášení požáru na území obce, zajišt ní zdroj vody pro hašení, zp sob ohlášení požáru a
vyhlášení požárního poplachu.

l. 2
Organizace požární ochrany v obci
1) Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná s
ob any, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy
starosta obce nebo jiný pov ený zástupce.
2) V objektech, které vlastní nebo užívá obec ke své innosti na základ smluvních vztah , plní
obec povinnosti uložené zákonem o požární ochran právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám.

l. 3
Jednotka požární ochrany
Obec Krty

izuje

Jednotku zboru dobrovolných hasi

obce Krty ( dále jen JSDH)

a. kategorie 5
b. dislokace JSDH : požární zbrojnice JSD

c. celkový po etní stav JSDH : 7 4len v etn velitele
minimální po et len JSDH v pohotovosti pro výjezd : 7
e. vybavení JSDH ( technika a v cné prost edky) PS8

l. 4
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických jsou stanoveny obecn závaznými
právními a technickými p edpisy ( nap . § 4, § 5, §6, §13, § 16 a další zákona . 133/1985 Sb., o
požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ). Ustanovení požárního ádu nejsou dot eny.
i provozování innosti dodržují podnikající fyzické a právnické osoby p edpisy požární ochrany.
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecn závaznými právními p edpisy ( nap . §
17, §18 a další zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ).
Ustanoveními požárního ádu obce nejsou dot eny.
i provozování innosti dodržují fyzické osoby p edpisy požární ochrany.

l. 5
Období zvýšeného vzniku nebezpe í požáru
(1) Za dobu zvýšeného nebezpe í vzniku požáru se považuje delší období vysokých teplot a
mimo ádného sucha.
(2) Po átek a konec požárních preventivních opat ení pro období zvýšeného vzniku požár na
území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zve ejní obecní ú ad obvyklým zp sobem.
Vyhlášení období zvýšeného nebezpe í vzniku požár obcí s rozší enou p sobností nebo
Krajským ú adem St edo eského kraje pro vymezené území není tímto požárním ádem
dot eno.
(3) Pro období vysokých teplot a mimo ádného sucha se stanoví následující preventivní opat ení:
a) zákaz kou ení, rozd lávání a používaní otev eného ohn v prostorách a na místech, kde
že dojít k jeho rozší ení, ustanovení zvláštních právních p edpis nejsou tímto dot ena,
b) zákaz spalování ho lavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního
edpisu nejsou tímto dot ena.
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpe ujících
opat ení po dobu zvýšeného nebezpe í vzniku požár a vozidel používaných k p eprav píce
i sklizni píce a úrody p i žních, tato vozidla musí být p i jízd po poli nebo p i práci v
místech skladování vybavena lapa i jisker nebo jiným obdobným opat ením.
d) zákaz tábo ení mino vyhran né prostory,
e) zákaz používání vody z nádrží ur ených pro hašení požár k jiným ú el m, ustanovení
zvláštního právního p edpisu nejsou tímto dot ena.

l.6
Zdroje požární vody, hasební látky
Obec zajiš uje pot ebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sít její údržbu tak, aby
byla vždy použitelná.
Jako zdroje požární vody obec ur uje :
vodní nádrž v obci Krty - náves vodní nádrž za vsí školka
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyzna ením zdroj vody pro hašení
požáru, erpajících stanoviš pro techniku a vhodného sm ru p íjezdu. tento v jednom
vyhotovených p edává JSDH a dále jednotce Hasi ského záchranného sboru St edo eského kraje.

l. 7
Ohlašovny požár a vyhlášení požárního poplachu
Na území obce jsou tyto ohlašovny požáru :
OBECNÍ Ú AD telefon : 313599306
Požáry a jiné mimo ádné události lze rovn ž hlásit na krizovém tel. ísle 150 nebo 112.
Vyhlášení požárního poplachu pro Jednotku dobrovolných hasi

obce :

a) požární sirénou p erušovaným tonem po dobu trvání 1 minuty
b) v p ípad mimo ádné živelné pohromy p erušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
c) telefonem na velitele JSDH

l.8
Zabezpe ení pohotovosti JSDH
Obec jako z izovatel JSDH vytvá í podmínky pro innost JSDH, kterou ov uje nejmén 1x ro
vyhlášením cvi ného poplachu v obci.

l. 9
Seznam sil a prost edk jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu kraje
Jednotky požární ochrany jsou v po tu pot ebném pro zdolávání požáru podle požárního
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami požární ochrany.
Jednotky povolává velitel zásahu prost ednictvím opera ního st ediska HZS kraje, p ípadn
opera ní st edisko HZS kraje samo.

Seznam sil a prost edk a jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje je
uveden p íloze této OZV.

l. 10
Záv re ná ustanovení
Tato OZV nabývá u innosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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íloha 1
Obecn závazné vyhlášky obce Krty . 3 / 2010, kterou se vydává Požární ád
obce Krty
Výpis z požárního poplachového plánu S edo eského kraje pro obec Krty.
V p ípad požáru, v závislosti na p íslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky
požární ochrany.
1.stupe poplachu
1. 21C010 HZS St edo eského kraje , stanice Rakovník
2. 21C108 JZDM Jesenice
3. 21C168 JSDH Krty
2.stupe poplachu
1. 424212 stanice Podbo any
2. 21C102 JSDH istá
3. 424102 JSDH Blatno
3.stupe poplachu
1. 320 5010 stanice Plasy
2. 325 036 JSDH Žihle
3. 424194 JSDH Petrohrad
4. 424115 JSDH ern ice
5. 325162 JSDH Kralovice
6. 21C110 JSDH Kolešovice
4.stupe poplachu
1. 424010 Stanice Žatec
2. 213003 Stanice Stochov
3. 424011 Stanice Louny
4. 213002 Stanice Slaný
5. 213001 Stanice Kladno
6. 326011 Stanice Radnice

