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Leden 2015

Zastupitelstvo obce Odřepsy schválilo a vydává dne 21.4.2015 v souladu s ust.§ 10
písm.d),§84 odst. 2 písm.I) zákona č.128l2000Sb., o obcích ve znění pozdějŠíchpředpisŮ,
s ust. § 2-9 odst. 1) písm. O) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. O poŽární ochraně, ve znění
pozdějšictr předpizu a ust. § 15 nařízení vlády ČnU fi2l200t Sb. K provedení zákona o
požárníochraně, tuto obecně závaznoavyhlášku, kterou sevydává poŽárnířád obce
Odřepsy.

POZARNI RAI)
Obecně závazná vyhláška č.21201 5

obce Odřepsv
Schváleno

dne 2L4.20I5

,"rnr."

Jméno a podpis starosty obce:

../''

Clánek 1
uvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a
r

1.

zásadY

za účelemzabezpeěení efektivní ochrany
zabezpeěenípožárni ochrany v obci Odřeps},
jejich
majetku pŤedpožáry . Povinnosti na Úseku poŽámí
zdraví a životůobčanůobce, a
ochrany stanovené zákonem o požárni ochraně nejsou ustanoveními této vyhlášky nijak
dotčeny.

2. Součástípožárního řádu obce je Příloha č.1, Příloha č. 2, Příloha č.3. této vyhláŠky

vvmezení činnosti osob pověřenÝch zabezpečováním požární ochranv
v obci
|.. Za požámi ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou.
2..l<zajištění požár:ní ochrany (dále jen PO) a k řádnému plnění úkolůstanovených právními
předpisy na úseku PO obecní úřad
*a) zřizlljejednotku sboru dobrovolných hasičů( dále jen (JSDH ) khašení požénla
provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných
:

*b

událostech

jmenuje velitele jednotky sDH po vyjádření Hasičskéhozáchranného sboru kraje
pověřuje osobu pro oblast preventivně výchovné činnosti
)
3. A) Velitel JSDH obce plní zejména úkoly k zabezpečeníčinnosti JSDH a její
akceschopnosti, provozuschopnosti objektů, zaŤízeni, techniky a zdrojů vody pro hašení
požáriv obci. Podrobnosti o činnosti velitele jsou součástíobsahu zíizovacílistiny Sboru
dobrovolných hasičůobce.
B) Osoba pověřená pro preventivně výchovnou činnost sleduje stav požárníbezpeěnosti
v obci a zabezpečuje odstranění nedostatků , zajišťuje informovanost občanůo
aktuálních potřebách požámíbezpečnosti obce. Podrobnosti o činnosti osoby pověřené
jsou součástíobsahu dokumentace zabezpečenípreventivně výchovné ěinnosti v obci.
*c

)

podmínkv požárníbezpečnosti při činnostech v obiektech nebo v době
zvÝšeného nebezpečívzniku požáru
1. Pro účelyPO se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáŇ, popřípadě činnostmi u
kterych hrozinebezpečívzniku požárirozumí
o Období sklizně obilovin a pícnin,včetně jejich posklizňové úpravy a skladování.
o Spalovrání hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá
ttáv a, listí, dřevo apod.).
o období déletrvajícíhosucha.
o používanítepelných spotřebiěů a manipulace s nimi.
o skladovéníapoužívaníhořlavých látek a kapalin.
:

2., Pii spalování hořlavých látek na volrrém prostranství:

*a)

provádět v dostatečné abezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů,
porostů tak aby nemohlo dojít k jejich přímému zapálení či následnému rozhoření,
*uý spalování provádět pod stálým dozorem a místo spalování nebo ohniště opustit
až po bezpeěném zajištění a uhašeníohně tak, aby nedošlo k jeho opětovnému

rozhoření

*c)
spalování neprovádět za větrného počasí,
*d
místo
spalování zabezpečit dostatečnými hasebními prostředky, např.(hasící
)
přístroje, nádoby s vodou, lopaty apod.).
*e)
nespalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály jako jsou tuhé,

kapalné a plynné látky, kteté přímo nebo po chemické nebo fyzikální zménév ovzduší
nebo po spolupůsobeníse jinou látkotr nepříznivě ovlivňují ovzdušía tím ohrožují a
poškozujízdraví lidí nebo ostatních organizmů, zrušujíjejich životníprostředí
nadměrně obtěžují nebo poškozují majetek.
*0
Případné místo pro rozdělávání ohně ( spalovaní látek, tábořiště apod, ) musí
bytizolováno od všech snadno zápalnýchlátek a materiálů.

období déletrvajícíhosucha se 33lK_a Z U i e,
zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používatotevřený oheň v lesích a ve
vzdálenosti menšínež 50 m od okraje lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti, a
v blízkosti dozrávajiciho obilí a jiných hořlavých látek a materiálů,
*b
rozdé|ávat oheň do 50 m od dozrávajiciho obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké
)
suché trávě, v blízkosti stanů, obytných přívěsů, a v blízkosti mysliveckých zařizení
*c)
použivání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků a prostředků,
které mohou způsobit požár,

3. V

*a)

*d)

zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používatnebo manipulovat s
otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním
nebezpečím nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost,

4. Při

používáni tepelných spotřebičů a manipulaci s nimi dodržovat pokyny výrobce.
Pokyny výrobce dodržovat rovněž při skladování hořlavých kapalin a látek a při
manipulaci s nimi.
Clánek 4

.

1)

způsob nepřetržitéhozabezpečenípo v obci
Trvalá pohotovost pro účelyobce je zajištěna
:

nepřetržitou službou jednotky Hasičskéhozáchranného sboru Středočeského kraje územního odboru Nymburk - stanice HZS Nymburk
2) pohotovostí členůvýjezdového družstva jednotky JPO III - Libice nad Cidlinou.

článek 5

Jednotka požární ochranv
1.. Obec Odřepsy zŤizuje 1 iednotku požélrníochrany dále jen (JSDH) kategorie JPO V/I
a zabezpečuje financování provozu a údržbytechniky osobního a věcného vybavení

jednotky SDH a provoz objektu hasičskézbrojnice.
Početjednotek
1
počet členů
13
počet členův pohotovosti 4

2.

Vvbavení JSDH Odřepsy

- požámi automobil - transit
0
-dýchací technika
- spojové prostředky
Z
- dalšítechnika - 2 x PPS 12
3. Yymezení působnosti

*a)

své základní úkoly plní JSDH V/I - Odřepsy pŤedevšímve svém územním
obvodu, naúzemijiných obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu nebo na zák|adě
povolání operačního střediska HZS
*b) JSDH obce vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznýmí právními předpisy
*c) činnost JSDH obce při hašenípožáru prováděných záchranných praci, při živelních
pohlomách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské
povinnosti ,
*d) činnost JSDH pŤi na1ízeném cviěení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkolem
v obecním zájmu
*e) činnost JSDH je1rT azena z prostředků obce

článek 6
přehled o zdroiích vody pro hašenípožáru a podmínky ieiich trvalé
použitelnosti

1.

Obecní úřad zajišt'uje zdroje požárnívody pomocí:

*2

rybníky východně od obce Odřepsy

* požárnínádrž uprostřed obce Odřepsy
,{<

*

seznam ohlašoven požáru a dalšíchmíst odkud lze hlásit požár
1.. V

katastru obce je tato ohlašovna požáru a dalšímísta ,kdelze hlásit požár:
a ) Obecní úřad: tel: 325 653 072 - označeno tabulkou - ohlašovnapožáru
b ) Rodinný dům čp. 131 - Beran Josef - starosta SDH Odřepsy tel: 724191462

c)

Rodinný dům čp. 82 - Netík Vladimír-starosta obce Odřepsy tel: 603511096

způsob whlášení požárníhononlachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu místníJSDH se provádí těmito způsoby:
*a) obecním rozhlasem
oznámení znělkou signál "HOŘÍ a mluveným slovem,
*b) pomocí mobilních telefonů členůJSDH

-

"

Čbnek 9

vÝpis z poplachového plánu okresu
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pto zdolávaní požáŇ

podle
jednotkami
PO. Jednotky
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje
HZS.
a
povolává velitel zásahuprostřednictvím operaěního středisk

Výpis z poplachového plánu okresu pro místníohlašovnu požáruz
St. poplachu I
1

2
ó

J.

Název jednotky

Spojení

Síly a prostředky

JPO I. -Poděbrady
JPO III - Libice nad Cidlinou
JPO V^ - Odřepsy

150

CAS

1+3

325 677 224

CAS

325 653 072

Ford transit 1+4

1+6

Ustanovení společná a přechodná
1) Porušení této vyhlášky je přestupkem nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle
zvláštních předpisů ( § 76 a § 78 zákona č. i33l1985 Sb. a požárníochraně ve znéni

pozdějších předpisů nebo trestný čin.

porušení povinnosti ýzických osob, v souvislosti s touto obecně
2) Za přestupek spočívající
závažnou vyhláškou, lze uložitfyzickéosobě pokutu až do výše 30 000 Kč.

3) Za porušení povinnosti vyplívajícíchz předpisů o požárníochraně právnickou osobou
nebo podnikajícífyzickou osobou v souvislosti s touto obecně závaznou vyhláškou , je
odpovědný podle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, ten kdo za právní subjekt měl jednat
nebo jednal a jde-li o jednání napříkaz, ten kdo dal k jednánipŤikaz.

Článek 11
závérečná ustanovení
1.

Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právriických afyzíckých osob při předcházení
požárim a při jejich zdolávání, které vyplýv$í ze zvláštních právních předpisů, zejména
zákona o požární ochraně.
2.
Tato obecné závaznávyhláška (požární řád obce) nabývá účinnosti
dnem : 7.5,2015

Starosta obce Odřepsy

Schváleno v zastupitelstvu obce Odřepsy dne 27,4.2015
Vyvěšeno na úřední desce : 21.4.2015
Sejmuto z úřední desky dne : 7 .5.2015

Příloha č,l k vyhlúšceč.2/2015

ŘÁn oHLAšovNy požÁnrl
Řád ohlašovny požáru je rydán nazákladě ustanovení § 29 odst.1 písm,i) zákona č.133/1985
Sb. o požárníochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů a ustanovení § 13 rrařízení vlády č.1'121200I Sb.
Tento řád stanovuje:

povinnosti obsluhv ohlašovnv nožáru
Služba v ohlašovně musí dle potřeby ověř,ovat správnost činnosti spojovacích a
signalizačníchprostředků.
2. příiem hlášenío nožáru a dalšízáznamv
Při hlášení o požáru musí být do knihy hlášenípožárťr v ohlašovně zaznamenáno následujícÍ:
a) Příjem lilášerrí - datum a čas hlášerrí, postižerrý objekt a přesné označení místa, co je hláŠeno (poŽár,
výbuch ap.), kdo a odkud volá (méno volajícíhoa číslotelefonu), jaká pornoc je žádána.
b) Dalšízáznamy do knilry hlášení- datum a čas přivo|áni požárnich jednotek a služeb (vodárny,
plynárrry ap.), ěas př,edání infonnací orgánůrn policie, požárníochlany, ěas příjezdu posilor4ých

1.

jedrrotek.

3. vvhlášení požárnílto poplachu
Po řádném příjmu hlášenío požárrr vyhlásí pracovník v ohlašovně příslušný druh požárníhopoplachu
rnístníjedrrotce SDH.

Místnípoplach se vyhlásí rozlrlasem
přivoldní
posiltlvých iednotek (iednotkv husičskéltozcíchrannéltosboru|
4,
Po vyhlášení požárrrího poplaclru musí pracovník v ohlašovrrě okamžitě předat
telefonu 150 hasičskému záchrannému sboru §.to informace:
- kdo volá
- objekt a rozsah požáru
a)

rra

ěíslo

-

přesná adresa
upozorněrrí rra nejjednodušší příjezdovou trasu k hořícírnu objektu
telefonní čísloodkudje voláno vyčkat nazpětný dotaz otrlašovny požárujaká pomoc je žáďána.
Služba vyrozumí o všech případech požáru v obci starostu nebo místostarostu obce.
5. Ntihradní otlatření v případě poruchv stsoiovacích prostředků _ .
Informace prostřednictvím mobilních telefonů, nebo voláním HOzu
ó, Dokladv a prostředkv ohlašovnv požúru.
Rád olrlašovny požáru (rryvěšený na viditelném místě v prostoru ohlašovny), požárnípoplachové
směrnice, seznaln čleriůpožární jedriotky, krrilra hlášených případůpožárů,
7.

ztívěrečnó ustanovení

Obsluha ohlašovny požáru musí b;ýt s řádem ohlašovriy požáru seznámetra a poučena
tak, aby plněrrí jedrrotlir."ýclr úkolůbylo přesné a rychlé. Řád ohlušouny nabývá
úěinnosti dnem vydání.
8.. Důležittítelefonní čísla:
_,

HASICSKY ZACHRANNY SBOR kraje
POLICIE ČR
ZDRAVoTNÍ zÁcm.aNNÁ sruŽga

IÍSŇOVÁ LINKA
HZS - inemni odborNymburk

operačrrístředisko }{Zs kladrro
Vodovody akana|izace
Cez
Plv\nárrrv
starosta obce odřepsv

tel.č. 150
tel.č. 1 5 8
tel.č. 155

tel.č. 1 12
950865111
950
325
325
325
603

870 011

6I3 273
612 600
612 800
511 096

obecní uřad

OdřePS}

v souladu s § 29, odst. 3, písm. b), zákonač. l33185 Sb,, o požární ochraně, ve

měnípozdějšíchpředpiii,uupne*zněníč.67l2oolSb.(dálejen,,zákonoPO"),vnávamostina§
vlády č. 17212001 Sb.

16Nařizení

Dále na základě §§ 15 a 16 zákona é.23912000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, dále §§ 21, - 23 zákona é.24012000 Sb., o krizovém Ítzenía
o změně některých zákonů (krizový zákon), a § 34 zákonaé.218lt999 Sb., o rozsahu
branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), vydává:

Schváleno v zastupitelstvu obce Odřepsy dne 21,.4,2015
Vyvěšeno na úřední desce : 2L4.20I5
Sejmuto zúŤednídesky dne : 7.5.2015

Vydal: Obec Odřepsy
Vladimír Netík - starosta obce Odřepsy

Razítko
Podpis

Přílohu č.2 k vyhlúšceč.2/2015
D O K a M E N T k zubezpečeníúkolůpožórní
ochrany pro období stuvu ohroženístdtu a vdlečného
stavu

oBSAH: 1.
2.
2,I
3.
4,

Út"t

Út oty stanovené platnými předpisy
Seznamy osob určených do JSDH obce

Připravenost obce na řešení mimořádných událostí
Připravenost obce na řešeníkrizových sítuací

I.

Úlnl

2.

Út oty stanovené platnými předpisy}

Účelem tohoto dokumentu je stanovit rozsah úkolůa povinností obce a osob
pověřených plněním uvedených úkolův přípravě na období ohrožení a stanovení postupu
v případě ohrožení státu a válečného stavu.

OUec

OdřePSY

v přenesené působnosti na úseku požárni ochrany:
zajišt'uje úkoly PO pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Kzabezpečení těchto úkolůobec zpracovává seznamy osob určených do JSDH obce
Pro tyto členy je obec oprávněna zajistit osvobození od služebních povinností na základě § 34

-

zákona č.21811999 Sb., (branný zákon). Toto osvobození podléhá upřesňování 2x ročně pro
případ nutných změn členůjednotky.

1

Seznam osob zařazených do JSDH obce:
Na základě zŤizovaci listiny, byla v obci zřízena
JSDH obce Odřepsy
V celkovém počtu členůJSDH - 13
S vybavením JSDH- Ford transit a 2x PPS 12
2.

Rozdělení funkcí s uvedením jména a příjmení, datum narození:

Funkce

Velitel JSDH
Zástupce velitele
velitel družstva
Stroiník
Stroiník
Stroiník
Stroiník
Stroiník
Clen

Příimení, jméno
slechta karel
Málek Michal
Beran Josef
Beran Miroslav
Linhart Roman
Linhart zdeněk
Daniel podolák

šípekváclav
Novák Jaroslav

Datum narczení
22.3.1964
23,2.1,975

l4.7,Iq62
7.6.1990
4.3.1989
16.I2.1987
15.10.1975
22.12.1967
15.2.1957

Novák Miroslav
souček pavel
Netík vladimír
Mika starrislav

Clen

člen
člen
člen

t5.3.1992
28.IL|99t
14. 2.1962
3

.5, l971,

Složeníbezpečnostnírady obce a lcrizového štóbu obce:
Netík vladimír
starosta
ŠlechtaKarel
velitel

obce:
JSDH

3.

Připravenost obce na řešení mimořádných událostí

Oblast připravenosti obce na řešení mimořádných událostí je řešena zákonem č.23912000 Sb.,
o integrovanémzácbranném systému a o změně některých zákonů,
Mimořádná událost je škodlivépůsobení sil a jevů vyvolaných čirurostíčlověka, přírodními
vlivy, ataké havárie, které ohrožujíživot, zdraví, majetek nebo životníprostředí avyžadují
provedení záchtanných a likvidačníchprací.
3.1 Orgány obce zajišťujípřipravenost obce na mimořádné události a podílejíse na
provádění záchranných a likvidačníchprací a na ochraně obyvatelstva.

3,2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obecní úřad při výkonu státní správy za účelemuvedeným v odstavci 3. 1
organizuje přípravu obce na mimořádné události,
podílíse na provádéni zác|,tranných a likvidaěních prací s integrovaným záchranným
systémem,
zajišt'uje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozicim nebezpečím, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak,
hospodaří s materiálem civilní ochrany,
poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu
okresu nebo vněišíhohavarijního plánu,
podílíse na zajištěnínouzového přežitíobyvatel obce,
vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených
požadavky civilní ochrany v obci.

je obec oprávněna zřizovatzařízeni civilní
ochrany. PŤi zŤizování těchto zaŤízenía plnění úkolůochrany obyvatel jsou orgány obce
povinny postupovat podle tohoto zákona a zvláštníhoprávního předpisu,
3.4 Obecní úřad seznamuje právnické a ťyzickéosoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenýmí záchrarrnými a likvidačnímipracemi a ochranou obyvatelstva,
Zatimto účelemorganizuje jejich školení,
3,5 Z hlediska ochrany obyvatel je obec považovánazadotčený orgán ve stavebním a
územním řizení.
3.6 Starosta obce při provádění záchranných a likvidačníchprací
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na územíobce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s přednostou okresního út'adu evakuaci
osob z ohroženéhoúzemíobce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežiti obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické aťyzíckéosoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje

3.3

K plnění úkolůuvedených v odstavci

3.2

4.

Připravenost obce na řešeníkrizových situací
obl"rt přtp***sti obce na řešení krizových situací je řešena zákonem Č.24012000
krizovém Ťizeni azméně některých zákonů (krizoqý zákon), - zména320l2002 Sb.

Sb. o

Ktizová situace ie mimořádná událost, píi nížjevyhlášen stav nebezpeČÍnebo nouzový stav
nebo stav ohroženístátu.
4.1 Orgány obce zajišťujípřipravenost obce na řešeníkrizových situací.
4.2 Obecní úŤadzaúčelemuvedeným v odstavci 5.1
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
bi port yt.rlé HzŠt<rale podklady a informace potřebné ke zpracovánikrizového plánu

c)
d)
.j
4,3

okresu,

shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně
zménily pobyt anacházi se na správnimúzemí obce, a předávátyto Údaje krajskému
úřadu a do ústřední evidence o přechodných zménách pobytu osob,
podílíse na zajištění veřejného pořádku,
pni autsi úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě nakrizové situace ajejich
řešení,
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzíckéosoby s charakterem moŽného ohroŽenÍ,
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

4.4

při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečíjsou orgány obce povinny zajistit
provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelunutné vydat naiízení
Óbce, nabývánaŤízeníobce účinnostiokamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního
úřadu. Nařízeníobce se zveŤejnítéždatšími způsoby v místě obvyklými, zejména
prostřednictvím hromadných informačníchprostředků a místníhorozhlasu. Stejný postup se
použije při vyhlašování zmén obsahu již vydaného nařízeníobce.
4.5 Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec
z obecního rozpočtu.
4.6 V době krizového stavu starosta
a) zabezpečuje varování osob nacház{icich se na územíobce před hrozícím nebezpeČÍm,
b) nařízuje a organizuje evakuaci osob z ohrožených územíobce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežitíobyvatel obce,
d) je oprávněn požádaíprávnickéaťyztcké osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
e) plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce a krizovém plánu okresu,
zajišt'uje otganizaci dalšíchnezbytných opatření.
0
4.6.I k Ťešeníkrizových situací starosta zřtztlje krizoilii štáb obce jako svůj pracovní
orgán.

4.6,2 Pokud

starosta neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, mŮŽe
hetman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého zatim
účelemjmenuje. O této skutečnosti hejtmana kraje neprodleně informuje obec a ministra
vnitra, který můžerozhodnutí hejtmana kraje úřadu zrušit.
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Příloha č.3 k vyhltíšceč.2/2015

poDMílyKy K zABEzpEČnxÍpoŽÁnxÍ
pŘt AKCÍCH, KTERÝcru SE
7v7vY_!v

^CHRAIÝY
Z(ICAST]YI VETSI POCET OSOB
v obci

Obsah:
t. úe.t
2.Yymezení druhu akcí
3 . Stanovení podm ínek požárníbezpečnosti
4. Preventivní požární hlídka

1,

Úaut

Účelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterych se zúčastňujevětŠÍ
počet osob, a stanovit podmínky pto zabezpečenípožámíbezpečnosti při konání těchto akcÍ.
V)lmezení druhu akcí
Za akci s většímpočtem osob lze považovat takovoun při které se sejde 200 a více
osob a d|ewážení obce.

2.

3.
3.1

3.2
3.3
3,4
-

Stanovenípodmínekpožárníbezpečnosti

Každý,kdo pořádá některou zvýše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na obecní

uřad ve lhůtě . 14 dnů před konaním akce.
Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13
zákona o
,oPreventivní požární hlídku( (dále jen PPH).
počet ělenů v PPH je závíslý od druhu akce a dle zváženíobce,

PO

Obec má právo kontroly zabezpečenítěchto úkolů.
Úkolem preventivní požární hlídky je:
dohližetnadodržovanípředpisůopožárrnochraně,
v případě vzniku požátuprovést nutná opatření kzáchrané ohrožených osob (v rámci
možnosti zabrénit panice, uvolnit všechny únikovévýchody),
přivolat jednotku PO,
ziěastnit se likvidacepožáru.
Zatímto účelemprovede před zahájením akce:
seznámení se s charakterem akce,

_
_
4.
-

seznámení se s charakterem objektu v němž bude akce probíhat,

provede kontrolu požárně bezpečnostníchzaíízenív objektu,
prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah,
přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
prouěií možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
zjištěné skutečnosti zapíšedo požární knihy objektu.
Během akce a po jejím skončeníse PPH zaměřuje především na:
pťováděnípožárníhodohledu a kontrolu dodržováni zásadpožární bezpeČnosti,
(kouření navyhrazených místech, používánítopidel při stánkovém prodeji, atd.),

sleduje stav a dostupnost prostředkiazaíízeniPO,
po skončeníakce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke
vzniku požétu,
preventivní požární hlídka odcházi z objektu jako poslední.

Preventivní požárníhlídka

v průběhu akce musí býtkaždý člen PPH viditelně označen,
pokud PPH vykonává ělen sdruženíobčanůpůsobícíchna úseku PO, doporuČuje se
tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji ,
členovéPPH se během akce chovají důstojně a nesmí požívatalkoholické nápoje,
členovéPPH se podrobí poučenípro výkon této činnosti před zahájením akce, pouČení
provede odborně způsobilá osoba, nebo technik PO,
u členůPPH, kteříjsou opakovaně urěeny pro výkon v této hlídce, provede se odborná
příprava 1 x ročně,

ffi
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