
O B E C]YE ZAVAZ]VA VYHLASru
obce Stěchovice

č.1/2019

Zastupitelstvo obce Štěchovice se na svém zasedání dne 11.9.2OI9 usneslo vydat na

zák|aďě $ 29 odst. 1 písm o) bod I. zákona č' I33lI985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákonopožámí ochraně), avsouladu s $ 10 písm. d) a $ 8a

odst. 2 písm. h) zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízeni), ve znění pozdějších

předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Požární řdd obce

cl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Štěchovice upravuje organizaci a zásaďy zabezpečení požárrrí

ochrany v obci dle $ 15 odst. 1 naŤízení vlády č. I72l200I Sb., k provedení zákona opožátni

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

cl.2

$mezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jiriými

mimořádnými událostmí na inemi obce Štěchovice (dále jen ,,obec") je zajištěna jednotkou

sboru dobrovolných hasičťr obce (dále jen,,JSDH obce") Štěchovice, kategorie JPo V, podle čl.

5 této r,yhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky."

Kzabezpeěení úkolů na ítseku poŽátni ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce

dále pověřeny ty.to orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požáni ochrany v obci minimálně 1x ročně a

vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požámi ochraně v obci,

b) starosta - prostřednictvím velitele JSDHo Štěchovice kontrolovat dodržování předpisů

poŽámí ochrany obce a monitorovat úroveň požáni ochrany v obci'

(1)

(2)



Čt. s

Podmínky poŽárnibezpečnosti při činnostech' v objektech

nebezpečí vzniku poŽáruse zřetelem na místní

nebo v době zvýšeného

podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpeěí vzniku

považuje:

poŽétu, se dle místních podmínek

Pořádání kulturních a společenských akcí ve venkovním areálu za obecním

úřadem-povinnostípořadateiůjezajistitpožámíhlídkupřipořádáníakce

(nejlépezč1enůSDHobce).VpřípaděrozdéIáváníohněvtomtoareá1uvyužívat

k tomu pouze vyhrazené,předem určené azabezpeč'ené ohniště'

Pořádání ku1turních a společenských akcí v areá1u "Na 
Drahách" - povinností

pořadatelůjezajistitpoŽárníhlídkupřipořádáníakce(nejlépezčlenůSDH

obce),

Páleníklestuvlesích-musíbýoznámenoHasičskémuzácLlratnémusboru

Jihočeského kraje na operační a informační středisko HZS JčK prostřednictvím

webovéaplikacelrt1ps/p-ql9t!.lzEeJ'.q7nebopřesuny:v-lrzqigL.qzodkaz,,Pálení

klestu..popřípadětelefonicky:95O23O802-4,Jenutnéoznámitlokalitupá1ení,

dobu provádění práce, odpovědnou osobu a další viz' formulář'

čt.,t

Způsob nepřetržité ho zab ezpečení požární ochrany

ochranaživotů,zďravíamajetkuobčanůpředpoŽáry,živelnímipohromamiajinými

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou poŽámí ochrany, uvedenou

v příloze 1.A.

Jednotka sboru dobrovolných

Čt. s

hasičů obce, kategorie, početní stav a lrybaveni

1. obec zŤizuje jednotku sboru

velitele. Velitel jednotkY

stanovených úkolů'

dobrovolných hasiču

odpovídá zŤlzovateli
zŤizovací listinou a jmenovala jejílro

zapŤipravenost jednotky k plnění



2. V příloze č. 1A. je uvedena kategorie a početní stav jednotky. V pŤíloze 1B. je uvedeno
vybaveníjednotky a další věcné prostředky pro zabezpečení Po v obci.

3. Členové jednotky se při vyhlášení požérního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v budově oÚ Štcchovice čp. 64 anebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky

čt. o

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

obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požétrní vody,

které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoŽnit účinný poŽfuní zásah:

. Přirozené: potok Kolčava protékající obcí - nejvhodnější místo pro čerpací

stanoviště - lokalita Na drahách'

. Umělé: hydrantová sít' - podzemní hydranty na vodovodním řádu pitné vody

(příloha č.2 - plánek hydrantové sítě),

. Víceúčelové:

o vodní náďržna parcele 104916 v k.ú. Štěchovice lokalita,,V potočku" - objem

3.988 m3

o vodní ná&ž na parcelách č. 55812 a 1959 v k. ú. Štěchovice osada Nové Dvory

- objem

270 m3

Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o

požární ochraně, umožnit použití požárni techniky a čerpání vodv pro hašení požáttl, zejména

udrŽovat trvalou pouŽitelnost čerpacích stanovišt' pro požámí techniku, trvalou pouŽitelnost

zdroje.

Vlastník pozemku/pŤí1ezďové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit

volný pŤíjezd pro mobilní požámí techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na

další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo

komunikaci sám.

Čt. z

ohlášení požárů, v-vhlášení požárního poplachu a stanovení dalších míst, odkud lze

hlásit poŽár



Vzniklý požžr nebo jiná mimořádná událost se ohlašuje na ohlašovnu požáru, jejíž

nepŤetrŽitý provoz zabezpeču1e HZS JčK, z pevných nebo mobilních telefonů pomocí linek

tísňového volání 1 12 nebo 150.

V obci se vyhlašuj e požámí poplach pomocí lokálně ovládané rotační akustické sirény.

ovládání sirény je umístěno na boční straně obecního úřadu směrem k potoku Kolčava.

Provozuschopnost sirény je pravidelně kontrolována každou první středu v měsíci. Místní

jednotce sboru dobrovolných hasičů vyhlašuje požární poplach operační a informační

středisko HZS JčK pomocí SMS zpráv nebo systému AMDS.

cl.8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

V obci se vyhlašuj e požámí poplach pomocí lokálně ovládané rotační akustické sirény

signálem "POŽÁRNÍ popracH'', který je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu jedné

minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón). ovládání sirény je umístěno na boční straně

obecního úřadu směrem k potoku Kolčava.

ČLq

Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany podle výpisu zpožámího

poplachového plánu Jihočeského kraje pro obec Štěchovice je uveden v příloze č. 1 C.

cl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti: II.9.2019

Schválil: Miroslav Mtáz" starosta obce

Zpracov a|: Vendulka Nováková ozo -43] l 9 6

Vsndulka
aóbĎnĚ zaŮsÓbllá

loiJáI']i .i4r4. ě
tČo: allr'tíqi, nlČ:

loEE.c ŠTÍ
I sa: ec

nobil: 6il/ ISS I lt5



A. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Dislokace

JPO

Kategorie

JPO

Počet

členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

Stěchovice V 9 4

Příloha č. 1 k obecně závazné r,yhlášce č.112019

B.Vybavení.

PoŽární technika a další věcné prostředky pro zabezpečení

PO v obci
Počet

PPS 12 přívěsná přenosná motorová stříkačka 1200 l/min 1

Plovoucí čerpadlo 1

Benzínová elektrocentrála TUSo}{ 5 5 00W 1

C. Seznam sil a prostředkůjednotek požární ochrany podle Požúrního poplachového pldnu
Jihočeského kruje v plutném znění.

Seznam jednotek dle čl. 2, zajlšťující ochranu životů, zďravi a majetku občanů před

požáry, Živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce, mimo JSDH

obce. Jednotky jsou určeny výpisem z Požžxním poplachovým plánem místně příslušného

kraje.

Poplachový plán obce Štěchovice

I. stupeň II. stupeň

jednotka kat. jednotka kat.

HZS PS Strakonice I JSDHO Strakonice III

JSDHO Štěchovice V. HZS PS
Horažďovice

I

.ISDHO Volenice ru. JSDHO Soběšice III

JSDHO Střelské
Hoštice

III" JSDHO Čestice n

Výňutky ze ztíkona č.133/1985 Sb., o požúrní ochraně, ve lnění pozdějších předpisů

$2e



obec a obecní úřad

(1) obec v samostatné působnosti na úseku požárni ochrany:

a) zŤizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů' a

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní

další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém ťtzemním obvodu; členům

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení poŽárts' a záchranné práce při

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době

poskytuje odměnu,

b) udržuje akceschopnostjednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

c) zabezpečuje odbornou přípravu členůjednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů

obce a požámí ochrany,

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o

zaměstnance zaŤazené v jednotkách hasičských zácL"ranných sborů podniků, členy

jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o

osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle $ 18, jestliŽe zasahu1í za

ztíženýchpodmínek nebo u dóle trvajícího zásahu na území obce,

Í) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů

obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne pŤl1em z

podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu pŤi požáru

nebo jiných záchrarných ptací při Živelních pohromách nebo jiných

mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo naŤízené odbomé

D

přípravy,

zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

preventivn í zdr av otní prohlí dky,

zabezpečuje výstavbu auďržbu objektů požétrní ochrany apožárrrě bezpečnostních

zaŤízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

zpt acov áv á stanovenou dokumenta ci požámí ochrany,

zŤízuje ohiašovnu požaria další místa, odkud lze hlásit požár,

zabezpeěuje zdroje vody pro hašení poŽát'Ů' a jejich trvalou pouŽitelnost a stanoví

clalší zdroje vody pro hašení požári a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použite1nosti,

umoŽňuje dislokaci jednotek hasičského zácbranného sboru v katastrálním uzemi

obce podle naŤízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek

h)

i)

i)
k)




