Obecně závazná vyhláška obce Mokrý Lom č. 2/2020

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE MOKRÝ LOM
Zastupitelstvo obce Mokrý Lom se na svém zasedání dne 16.6.2020 usnesením č. 2020/11-4
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)

Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným
sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na
úseku požární ochrany.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Mokrý Lom (dále jen „obec“) je zajištěna JSDHO
Římov na základě smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany ze dne 15.3.2019
a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. V obci je dále
zřízena jednotka sdružení dobrovolných hasičů, za jejichž činnost odpovídá velitel
jednotky.

(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)
zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za
12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění
požární ochrany v obci,
b)
starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné
působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
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Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádání akcí v kulturním domě v Mokrý Lom – odpovídá pořadatel akce.
Truhlářské, lakýrnické, kovovýrobné dílny, opravny automobilů a zemědělských strojů –
odpovídá provozovatel.
Zemědělské provozy a sklady – odpovídá provozovatel.
Ubytovací a stravovací zařízení – odpovídá provozovatel.
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dbáno příslušných nařízení a vyhlášek Jihočeského
kraje – krajského úřadu.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena JDSHO Římov a dalšími
jednotkami uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 5
Sdružení dobrovolných hasičů, jeho vybavení

(1)

Obec Mokrý Lom zřizuje jednotku sdružení dobrovolných hasičů, která provádí
bezprostřední pomoc při hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a
jiných mimořádných událostech.

(2)

Vybavení jednotky – přívěsná stříkačka PPS12.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. Zdroje vody pro hašení požárů
na území obce jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
Článek 7
Seznam míst, kde lze hlásit požár

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požárů, vyhlásit požární poplach v obci
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a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požárů. Požární poplach lze přímo
vyhlásit tlačítkem na rohu budovy obecního úřadu, vpravo od hlavního vchodu.
V obci Mokrý Lom se požár ohlašuje na telefonních číslech:
Hasičský záchranný sbor Jč. kraje
Velitel SDH – Václav Vaclík ml.
Starosta obce – Martin Ehrlich
Místostarosta obce – Václav Mojžíš ml.

150

tel.
tel.
tel.
tel.

608 979 342
725 031 321
602 968 768

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu jednotky SDH v obci se provádí místním rozhlasem, který je
napojen na Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV).
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 13.9.2011.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Místostarosta obce
Václav Mojžíš

Starosta obce
Martin Ehrlich

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.6.2020
Sejmuto dne: 1.7.2020
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje.
Obec Mokrý Lom
JPO

k. ú. Mokrý Lom

stupeň nebezpečí IV

kat. JPO

doba dojezdu

Trhové Sviny

I

20

Velešín

II

25

Svatý Jan n. Malší

V

25

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád
Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení
kraje):


vodovodní řad: vodovod Mokrý Lom (vč. Lahutě), vodovod Polžov



návesní rybníky ve všech místních částech
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