Obecné závazná vyhláška ě. 5l2oo4
MěInické Vtelno schválilo a vydává dne 3.11'2004 v souladu s usÍ' $ 10 písm.
a 5 84 odst.2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění (dále jen,,zákon o

Zastupitelstvo obce

d)

obcích,,), v souladu s usť. $ 29 odst' 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb', o požárníochraně, ve
zněnípozdějšÍchpředpisŮ (dále jen,zákon o požárníochraně,,), tuto obecně závaznou vyhlášku:

PoŽ^RNí ŘÁo

obce MELNIGKE VTELNO
Úeel

1.

PoŽární řád obce Mělnické Vtelno (dále jen ,,poŽární řád obce,,) upravuje organizaci a provádění
požárníochrany v obci, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany,
doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob na územíobce o povinnosti
v dottě zvýšeného nebezpečívzniku požáru, upravuje zpŮsob hašení požáru na územíobce, zajištění
zdrojŮ vody pro hašení, zpŮsob ohlášení požárŮ a vyhlášení požárního poplachu. Určuje úkoly osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obecního úřadu k těmto osobám'

2.

organ izace požárníoch rany

(1) Za poŽární ochranu (dále téžjen ,,Po,,) obce odpovídajíorgány obce. V otázkách poŽární ochrany
jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy
starosta obce nebo jím pověřený zástupce'
(2) V objektech, které vlastní nebo uŽívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahŮ, plní obec
povinnosti uloŽené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám',)
(3) K zabezpečování plnění úkolŮ podle předpisŮ poŽární ochrany v objektech uvedených v odstavci 2
zřizuje obec funkci preventisty poŽárnÍ ochrany obce' 2)
(4) organizováním a plněním úkolŮ preventivně výchovné činnosti a plněním dalšíchpreventivních
ÚkolŮ poŽární ochrany V samostatné pŮsobnosti obce pověřuje zastupitelstvo obce preventistu poŽární
ochrany obce.

(5) K hašenípoŽárŮ, likvidace živelníchpohrom, nehod a prŮmyslových havárií na územÍobce je obcí
zřÍzena jednotka sboru dobrovolných hasičŮ kategorie JPo lll.

(6) Provádění úkolŮ poŽárnÍ ochrany uvedených v odstavci 3 je možnézabezpečit rovněž
dodavatelsky.V takovém případě je uzavřená smlouva povaŽována za součást požárníhořádu obce'
1) s 29 odst. 2) zákona o požární ochraně
11 odst. 6) zákona o požární ochraně

2) s

3' Ukoly osob pověřených zabezpečováním Po
Preventista PO obce:

(můŽe provádět jen činnosti odpovídajícÍjehoodborné způsobiIosti podIe S11 odst.6 zákona o požární

ochraně)

jeho odborné zpŮ sobilosti,

o

Požárnípreventivníkontroly
. v objektech ve vlastnictvíobce ($ 5 odst.1 písm d) a e) zákona o poŽární ochraně),
. dodrŽování podmÍnek Po stanovených obcí pro akce, kterých se zÚčastňuje véIší

.
o

dohody (smlouvy).

Doh|íŽínazabezpečení Po v obci

.

'.
o
o

oh|ašovny poŽárů a místa, odkud |ze h|ásit požár (označení,vybavení,

pouŽiteInost),
trva|ou pouŽite|nost stanovených zdrojů vody pro hašenípožárŮ,
o|nění ustanoveníooŽárního řádu obce.

Při preventivně výchovné činnosti v Po poŽární preventista obce úzce spo|upracuje a
da|šímiobčanskýmisdruženímipůsobícímina úseku Po.
Práce s m|ádeŽí
. zabezpečuje besedy, přednášky a praktické ukázky pro děti ve ško|kách a ve

.

o

počet osob,

v objektech fyzických osob a podnikajících Íyzických osob' na zák|adě předběŽné

ško|ách,

podporuje a propaguje práci s m|ádeŽí všech věkových kategorií
občanských sdruŽení působícíchna úseku Po v obci,
a podporuje soutěŽe dětí s hasičskou tématikou,
'. organizujepropagační
materiá|y a předměty s tématikou Po,
rozdává
. zabezpečuje ukázky techniky a činnostl jednotky Po obce pro občany.
Práce s veřejností

.
.

v

rámci

propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany,

před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárŮ (začátek topné sezóny,
Žně) inÍormuje o moŽném nebezpečía způsobech, jak předejít mimořádným
udá|ostem,

. v období mimořádných

k|imatických podmÍnek (sucho, povodně'..) operativně
inÍormuje občany o nebezpečÍ a o preventivních opatřeních stanovených obcí.

o
o
o
o

Zpracovává zprávy, rozbory a inÍormace o stavu Po v obci.
Zpracovává zprávy o příčináchvznik|ých požárŮ.
Navrhuje přís|ušná opatření.
Zprávy a návrhy projednává v zastupite|stvu obce.

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičůobce plní zejména tyto povinnosti:
',JSDH..)
roK.

pod|e ,,Základního zaměření odborné přípravy.. vydaného ředite|stvím HZS pro přís|ušný

odborné přípravy, minimá|ně však jednou měsíčněv dé|ce dvou hodin (jednou ročně provádí
školenío bezpečnosti při Zásazích).

o
o
o
o
o

nácvik poŽárního útoku,
výcvik v užívánívýstroje, výzbroje a ochranných prostředků Po.
pravide|né abso|vování povinného ško|enířidičů,
Účast na odborné přípravě strojníků,
provádění pravide|ných kondičních jízd d|e stanoveného rozpisu.

technické prostředky, na jejichŽ používánía obs|uhu je předepsané školení, přezkušovánía výcvik
(např. dýchací technika, motorové rozbrušovacíařetězové pi|y...).
Provádíd|e p|ánu kontrolu požárnítechniky a ve stanovených |hůtách zajišt'uje údrŽbu a zkoušení
věcných prostředků azařízení Po.

Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JsDH'
Zajišt'uje účastč|enůJSDH na |ékařských proh|ídkách, u členůjejichž zdravotní stav je hodnocen
jako ,,neschopen.., navrhuje obci ukončeníč|enstvív JSDH.
Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a její odborné přípravě, o provedených cvičeních
a dokumentaci o zkouškách a kontro|e poŽární techniky a jiných věcných a technických prostředků

Po,

u nichŽ je tato povinnost stanovena.

Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním zák|adní a cykIické odborné přípravy veIite|ů JPo
obcÍ v rozsahu stanoveném ministerstvem Vnitra a prováděné hasičským záchranným sborern
přísIušnéhokraje.
Spo|upracuje s preventistou požárníochrany obce'
P|ní da|šíúko|y na úseku požární ochrany d|e rozhodnutí starosty obce'

4. Podmínky požárníbezpečnostípři činnostech,
v objektech a V době zv'ýšenéhonebezpečívzniku poŽáru
se zřetelem na místnípodmínky

t.

Úroly podnikajícíchtyzických a právnických osob při provozování činností

(1)

Povinnosti

a

práva podnikajících Íyzických a právnických osob jsou stanoveny právními a

technickými předpisy. 3) Ustanoveními poŽárního řádu obce nejsou dotčena.
(2) Při provozování činnostídodrŽují podnikající Íyzickéa právnické osoby předpisy požární ochrany'

2

Út<oly

fyzichých osob při provozování činností

(1) Povinnosti a práva Íyzických osob (občanů)jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy.
Ustanovením poŽárního řádu obce nejsou dotčeny.al
(2) Při provozování činnostídodržují tyzické osoby (občané)předpisy požárníochrany.
s) s$ 4'5'6'1 1 ,.13,.16 a da|šípod|e zákona o požární ochraně
ss 17'18 a da|šípod|e zákonao požárníochraně

4)

3.

období anýšenéhonebezpečívzniku poŽáru

(1) Za dobu zýšenéhonebezpečívzniku požárŮ se považuje delšíobdobí vysokých teplot a
mimořádného sucha'
(2) Počátek a konec poŽárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárŮ
na územíobce vyhlašuje starosta obce' Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým zpŮsobem.
Vyhlášení období zvýšenéhonebezpečívzniku poŽáru obcí s rozšířenou pŮsobností nebo Krajským
úřadem Středočeského kraje pro vymezené Území nenítímto požárnímřádem dotčeno'
(3) Pro obdobÍ vysokých teplot a mÍmořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používáníotevřenéhoohně v prostorech a na místech, kde mŮŽe
dojít k jeho rozšíření;ustanovení zvláštních právních předpisŮ nejsou tímto dotčena,

b) zákaz
c)

d)

e)

spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovenÍ zvláštního právního

předpisu nejsou tímto dotčena,5)
zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polnícesty mimo vozÍdel zabezpečujícíchopatření po
dobu zvýšenéhonebezpečí vzniku poŽárŮ a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a

úrody při Žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování
vybavena lapačijisker nebo jiným obdobný zařízením,
zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
zákaz používánívody z nádržíurčených pro hašení poŽárů k jiným ÚčelŮm; ustanovení
zvláštníhoprávního předpisu nejsou tímto dotčena.6)

5) zákona o mys|ivosti, zákon o |esích apod.

6) S 7 odst. 1 zákona o poŽární ochraně, nařízení kraje k zabezpečení zdrojů vody pro hašení

Jednotka požárn í ochrany

5.
Obec

o
o
o
o
o

Dis|okace JSDH: u|ice Mělnická čp.78, 277 38 Mělnické Vte|no
Ce|kový početnístav jednotky (dle vyh|.247l2oo1 Sb.): 19
Minimá|ní počet č|enůJSDH v pohotovosti pro výjezd: 4
Ce|kový poČet Č|enů(skuteČný): 10
VybaveníJSDH (technika a věcné prostředky): lx CAS 25,1x

PPs

12,

lx vozidlová

rdst,

ČlenovéJSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
Mělnické Vtelno čp.78 nebo na místo stanovené velitelem jednotky !!!

Zdroie požárníVody' hasební látky

6.

pro hašenípožárÚ jejich údrŽbu, kontro|y a revize tak, aby byly veškerézdroje vody pro hašení
poŽárŮ vŽdy použiteIné.

Vysoká

Libeň

- hydrantová

sít'

.[i'o?#lÍj!'n'

požárŮ, čerpacíchstanovišt' pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento v jednom
vyhotovení předává JPo obce a dá|e i JPo HZS Stč. kraje, Územníodbor Mě|ník'
Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašeníje povinen, v sou|adu s předpisy o požárníochraně,
umožnit použití požární techniky a čerpánívody pro hašenípožárL.
V|astník pozemku (příjezdu) ke zdroji vody pro hašenípožárŮ musízajistit vo|ný příjezd pro mobilní
oožárnítechniku.

7.

ohlašovny požárŮ a Vyh|ášení požárního pop|achu

ohlašovna požáru
V katastru obce jsou zřízeny tyto ohlašovny poŽárů:
1. Mě|nické Vte|no - obecní úřad, č. te|. 326 337 22'|
2. Vysoká Libeň - Věra Mikynová, č. te|. 326 337 146
oh|ašovny požárŮ jsou v obci označeny tabuIkou ,,ohIašovna požárŮ,,
Pro oh|ašovnu poŽárů je zpracován ,,Řád ohIašovny požárŮ*, který upravuje:

poruchy vyh|ašovacího zařízení.

Součástířádu ohIašovny poŽárů je:

Řád oh|ašovny poŽárů se pravide|ně aktua|izuje a udrŽuje v sou|adu se skutečným stavem,

Vyhlášení požárníhopoplachu
VyhlášenípoŽárního pop|achumístní jednotce hasičůse provádí následujícími způsoby
1 minutu v nás|edujícímroz|oŽení: 25s

trubky, t}oubícítón ,,Ho

-

Ří, Ho

-

siréna - 10s pauza - 25s siréna

Ří.. po dobu jedné minuty)

Výpis z požárníhopop|achového plánu kraje

8.

Jednotky Po jsou povo|ávány v počtu potřebném pro zdo|ávání poŽárŮ pod|e požárního poplachového
p|ánu HZS kraje v sou|adu s plošným pokrytím kraje jednotkami Po. Jednotky povolává velite| zásahu
prostřednictvím operačníhostřediska HZS kraje, případně operačnístřediskoHZS kraje Samo.

Výpis zpožárního popIachového plánu kraje pro místníohlašovnu požárů:
Stupeň
ooolachu

Po

Třetí jednotka

Po

První jednotka Po

Druhá iednotka

Hzs Ps Mě|ník

JSDH Mě|nické Vtelno

JSDH Všetaty

Hzs Ps Benátky n.Jiz.

JSDH Mšeno

JsDH Benátky n.Jiz.

HZS PS MI. Boleslav

JSDH Bezno
JSDH Mě|ník
JSDH Katusice
Hzs Ps Bělá p.Bezd'
Hzs Ps stětí

JSDH Sudovo Hlavno
JSDH Kostelec n.L.

1.

2.

3.

HZS PS St. Boleslav
HZS PS Neratovice
HZS PS Kralupv n.Vlt.

4.

HZS PS Satalice

9. opatření při porušenípožárnířádu
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek,
nejde.li o jiný správní de|ikt či trestný čin.

1

0. Závérečnéustanoven í

Tato obecně závazná vyhláška nab1ívá účinnosti15{ým dnem po dni jejího vyh|ášení.
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