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EcN ÉzÁvnzruÁ vyH tÁš KA

č. Llzol-z
Zastupitelstvo obce Jiřice se na svém zasedání dne 29.8.2012 usneslo vydat na základě §
29 odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisŮ
a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm, i) zákona č. t28l2OO0 Sb., o obcích (obecní zřízení|,ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POZARNI RAD OBCE
čl.r
úvodníustanovení
Požární řád obce Jiřice upravuje organizaci a zásady zabezpečenípožární ochrany v obci
dle § 15 odst. ]. nařízení vlády č. 172l2OO1 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2OO2 Sb,

čl.z
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(l)Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna ,,Společnou jednotkou požární ochrany
Lysá nad Labem - Stratov - Ostrá - Jiřice" zřízenou na zák|adě smlouvy o sdruženípodle
§ 69a zákon o požární ochraně s Městem Lysá nad Labem, zastoupeným Mgr. Jiřím Havelkou.
(2) K zabezpečeníúkolůpodle odstavce ]. obec Jiřice pověřuje kontrolou dodržování
povinností, stanovených předpisy o požárníochraně ve stanoveném rozsahu Miloslava
cibulku, starostu obce.

čl.g
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvtýšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnísituaci

hrozínebezpečívznikupožáru, se dle místníchpodmínek
považuje: o/pálení ohňů 30. dubna, požární bezpečnost při provozování této Činnosti je
(1)Za činnosti, při kterých

požární
zabezpečena požárníhlídkou, složenou ze dvou občanůobce. Konkrétnísložení
hlídky a počet osob bude součástíhlášení o pálení
b) sklízeníobilí z okolních polí - požární bezpečnost zajišťujíhospodařící firmy
(2)za dobu se zvýšeným nebezpečímvzniku požáru se dle místníchpodmínek považuje:
a)obdobísucha v letním období a to od 1. 6. do 30. 9. Požární bezpečnost v tomto obdobíje
zajištěna zákazem kouření, rozdělávání ohňů azákaz vstupu do lesa mimo vyznačené cesty v
katastru obce Jiřice. Tímto ustanovením není dotčeno Nařízení středočeského kraje č.4|2OLO
vydané dle § 27odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o požární ochraně, respektive vychází se z
tohoto ustanovení.
čl.+
Způsob nepřetržitého zabezpečenípožárníochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašovny požáru, uvedené v čl. 6.

občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenýmiv čl. 2.
(2) Ochrana životů,zdraví a majetku

čl. s
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalšíchzdrojů vody pro hašenípožárůa podmínky pro zajištěníjejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašenípožárů a dalšízdroje požární vody,

které musí svou kapacitou, umístěníma vybavením umožnit účinnýpožární zásah
o/ přirozené 1. Rybník,,l(AL" dolníčástobce Jiřice (50"15'5.159"N - L4"5O't.622"E)
2. Rybník,,Malý Kal" horníčástobce (50"15'10.044"N - I4"5O'2L.7O4"E|
b/ umělé 1. hydrant VaKu -,,U hasičskézbrojnice, - jeho poklop je natřen modrou barvou s
červeným písmenem,,H".

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašeníje povinen 1), v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použitípožárnítechniky a čerpánívodypro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacíchstanovišť pro požárnítechniku, trvalou
použitelnost zdroje.
(3) VIastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašeníje povinen zajistit
volný příjezd pro mobi!ní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
dalšíosobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůčipozemku nebo
komunikacisám.
(2)

ó.s

Seznam ohlašoven požáru a dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

následujícíohlašovnu požárů, která je trva!e označena tabulkou ,,Ohlašovna
požárů"
a) Obecní úřad Jiřice, v pracovní dny Po, St 9,00-].2,00 a 14,00 - 17,00 hod
teIefon: 325575 649
(2) Dalšímísto kteným lze oh!ásit požár: te|efonní automat ,,U obecního úřadů"
(1) Obec zřizuje

Vyhlášení požárníhopoplachu v obci se provádí
- signálem ,,POŽÁnruí POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným
jedné minuty (25 sec. tón - ].0 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

tónem sirény po dobu

V případě poruchytechnických zařízenípro vyhlášenípožárního poplachu se požární

poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem a dále telefonicky.

ó.a

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeskéhokraje je uveden v příloze č. 1.

čl. g
závěrečná a zrušovacíustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se rušíOZV Obce Jiřice č.2/1998.

ó. ro
Účinnost
Tato obecnézávazná vyhláška nabývá účinnostit.9,2OL2
1} § Z odst. 1 zákona č, L33lL985 Sb., o požárníochraně, ve znění pozdějšíchpřepisů,
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Ll20L2

sEzNAM slL A PRosrŘeorŮ JEDNoTEK poŽÁnrví ocHRANY PoDLE poŽÁnníno
POPLACHOVÉHO PLANU STŘEDOČESKÉHOKRA,E
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárníhopoplachu následující jednotky požárníochrany:

stupeň poplachu

I

1.

iednotka
218010 jednotka
Nymburk

2.

iednotka
278L3L Lysá n/Lab.

MístníJPo- sMLoUVA

3.

iednotka
2I8L35 Milovice

