OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2011
Zastupitelstvo obce Chocenice se na svém zasedání dne 25.3.2011 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, dále v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Chocenice
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Poţární řád obce C h o c e n i c e upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za zabezpečení poţární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Chocenice,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o
poţární ochraně.
2) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:
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K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu poţární ochrany v obci minimálně
jednou za 12 měsíců a vţdy po mimořádných událostech majících vztah
k poţární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární
ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce spolu s velitelem JPO
Chocenice.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku poţáru, se dle místních podmínek
povaţuje zejména:
a) sklizeň obilovin, sklizeň suchých pícnin,

b) manipulace s otevřeným ohněm v přírodě a pálení hořlavého odpadu.
Poţární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena preventivní poţární
hlídkou. Konkrétní sloţení poţární hlídky a počet osob je součástí dokumentace PO.
Provozování činností uvedených pod písmenem b) můţe obecní úřad zakázat v období
dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru nebo z jiných
váţných důvodů.
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje
zejména:
a) období sklizně pícnin a obilovin,
b) období dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot
Poţární bezpečnost při provozování činností dle písmena a) je zabezpečena
preventivní poţární hlídkou. Konkrétní sloţení poţární hlídky a počet osob je součástí
dokumentace PO.
3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek
povaţuje zejména: škola, hostinec, dům čp. 3 se sběrným dvorem. Poţární bezpečnost
je zabezpečena preventivní poţární hlídkou. Konkrétní sloţení poţární hlídky a počet
osob je součástí dokumentace PO.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení poţáru, ţivelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem míst určených pro ohlášení poţáru, uvedených v čl. 7.
1) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami poţární ochrany
uvedenými v čl. 2.
Čl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.1.
Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou také uvedeny v příloze č.1 a budou
trvale aktualizovány. Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji
dostaví do poţární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení poţárů a další zdroje poţární vody,
které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah.
a) přirozené
b) umělé

a) přirozené:
Chocenice- rybník Výsovák. Příjezd a přístup – zpevněnou a asfaltovou
komunikací, nevyčerpatelný zdroj vody.
Chocenice- Mlýnský rybník. Příjezd a přístup po místní i státní komunikaci.
K dispozici cca l0.000 m3 vody, pokud je naplněný.
Zhůř- rybníček v horní části obce. K dispozici cca 300 m3 vody. Je přístupný pro
případ nutného poţárního zásahu.
Kotousov- rybníček nedaleko vodárny v nejniţším místě. K dispozici cca 500m3
vody. Pro nutnou potřebu v případě poţáru je přístupný.
Chocenická Lhota- rybníček na návsi – K dispozici cca 300m3 vod. Je přístupný.
b) umělé:
Chocenice- nádrţ zvaná rybníček na návsi v Kozím Rohu. V době sucha mívá
málo vody, za normálních podmínek (není-li suchý rok) kapacita cca 150 m3
(majetek obce).
Chocenice- nádrţ ve dvoře Zemědělské společnosti (pod lihovarem). Kapacita cca
100 m3 vody.
2) Obec zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody
pro hašení poţáru, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a vhodným směrem
příjezdu.
3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o
poţární ochraně umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů,
zejména udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku,
trvalou pouţitelnost zdroje.
4) Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykoná-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
Čl.7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec zřizuje následující ohlašovny poţáru a další místa které jsou trvale označeny
tabulkou „OHLAŠOVNA POŢÁRU“, případně tabulkou „Zde hlaste poţár“ nebo symbolem
telefonního čísla 150.
Ohlašovna poţáru
Zde hlaste poţár
Zde hlaste poţár
Zde hlaste poţár
Obecní úřad Chocenice

Chocenice čp. 78
Kotousov čp.12
Zhůř čp. 132
Chocenická Lhota čp. 20
Chocenice čp. 67

Tel. 737847553
371522550
371522265
371522169
371522169

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení poţárního poplachu v obci se provádí:
a) Prostřednictvím obecního rozhlasu a to signálem „POŢÁRNÍ POPLACH“, který
je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10
sec. pauza- 25 sec. tón).
b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se
poţární poplach v obci vyhlašuje náhradním způsobem, např. voláním „HO-ŘÍ“
po dobu jedné minuty, mobilním telefonem na tel.č. 150, hasičským autem apod.
Vyhlášení musí být jednoznačné a nezaměnitelné s jinými signály.
Čl.9
Seznam sil a prostředků
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání poţáru podle
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO.
Čl.10
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

___________________
Ing. Bohuslav Heřman
starosta

__________________
Ing. Jaroslav Benda
místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2011:
Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Chocenice.

