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Obecně závazná vyhláška obce Zámrsk č. 2/2011
kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Zámrsk se na svém zasedání dne 24.10.2011 usneslo vydat na základě § 29
odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
v pozdějším znění, 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami
a jinými mimořádnými událostmi na území obce odpovídá obec Zámrsk v rozsahu
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985 Sb. o požární
ochraně v platném znění.
2) K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Zámrsk požární jednotku a
jmenuje jejího velitele.
3) Stav požární ochrany na území obce Zámrsk projednává zastupitelstvo obce minimálně 1x
za rok. Vždy však po každém závažném požáru v obci.
4) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
a) starosta obce
odpovídá za stav požární ochrany v obci
zřizuje jednotky požární ochrany a jmenuje jejího velitele
předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně 1x ročně v zastupitelstvu obce;
vždy však po každém závažném požáru v obci
b) osoba odborně způsobilá1 nebo technik požární ochrany2
zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v obci
zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární ochrany
zabezpečuje výkon požární prevence v obci
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1) Fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit podmínky dané zejména zákonem3, 4,
právními předpisy kraje a obce.
1

§ 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně
§ 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně
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například § 17 – 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně
4
vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci
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2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit další
podmínky dané zejména zákonem5,6, právními předpisy kraje a obce.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Nepřetržitá ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena stanicí Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje stanice Vysoké Mýto.
Čl. 5
JSDH, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec Zámrsk zřizuje JPO III obce a JPO V místní části Janovičky, které provádějí hašení
požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v obci
a JPO III Zámrsk plní další úkoly i mimo obec Zámrsk.
2) Na území obce Zámrsk je zřízena JPO III a JPO V obce, které mají k dispozici následující
požární techniku:
kategorie

dislokace

vybavení

JPO III 17

Zámrsk

CAS 32 T148, CAS 32 T138,
RZA 1 Opel Campo

JPO V

místní část Janovičky

AVIE A31 DA12

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody
1) Jako zdroj vody pro hašení požáru lze použít hydrantovou síť veřejného vodovodu. Přehled
o odběrných místech na veřejném vodovodním řadu je uložen na obecním úřadu, dále u
správce vodovodu a v hasičské zbrojnici obce.
2) K požárním účelům je možno využít dále vodu z řeky Loučné – nástupní plocha u bývalého
SHZ, podzemní a nadzemní hydranty v obci Zámrsk a nadzemní hydrant Janovičky.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů
1) Požár, který vznikne v obci, lze ohlásit:
- z telefonních stanic pevné sítě na tel. číslo 150, 112;
- za použití mobilních telefonů na tel. číslo 150, 112;
2) Obec nemá zřízenu ohlašovnu požárů. Má však vytypována místa pro hlášení požárů. Jsou
to:
- tlačítko „Zde hlašte požár“ u Obecního úřadu
- služebna Českých drah Zámrsk

5
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zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně
vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Požární poplach pro požární jednotku je vyhlašován operačním střediskem HZS
Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí dálkovým ovládáním sirény. Jednotka JPO III Zámrsk
je operačním střediskem povolávána k zásahu na území obce Zámrsk i mimo něj.
2) Požární poplach v obci se vyhlašuje opakovaným voláním „HOŘÍ“. Dále lze požární
poplach vyhlásit hlášením místního rozhlasu a sirénou umístěnou na obecním úřadě. Požární
poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou tónem v délce 25 sekund,
následuje 10 sekund mezera a opět tón 25 sekund – po uklidnění sirény lze vyhlášení
poplachu opakovat. Případně i sirénou umístěnou na dopravním vozidle.
3) K plnění úkolů, souvisejících s bezpečností obce Zámrsk (povodně, technické zásahy apod.)
může jednotku povolat i starosta obce.
Čl. 9
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje
stanovuje nařízení Pardubického kraje7. Seznam předurčených jednotek pro zásah
v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky.
Čl. 10
1) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů8.
Čl. 11
Společná a závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
1) Touto obecně platnou vyhláškou se ke dni účinnosti této obecně platné vyhlášky zrušuje
vyhláška č. 2/2009 – Požární řád obce.

………………………

………………………

Ing. Pavel Matys
místostarosta

Zuzana Tvrzníková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.10.2011
Sejmuto dne:

7

nařízení Pardubického kraje č. 2/2011 ze dne 16. 12. 2010, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008,
kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009 včetně příloh.
8
např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce Zámrsk

SEZNAM PŘEDURČENÝCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním a
informačním středisku HZS Pardubického kraje.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce Zámrsk určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
stupeň požárního poplachu
I.

II.

III.

JPO I – Vysoké Mýto

JPO V - Vraclav

JPO V – České
Heřmanice

JPO II – Vysoké Mýto

JPO III - Horní Jelení

JPO III – Brandýs nad
Orlicí

JPO III - Zámrsk

JPO II - Choceň

JPO III - Ostřetín

JPO I - Holice

JPO III – Hrochův Týnec

JPOV – Libecina

JPO I – Ústí nad Orlicí

JPO III – Cerekvice nad
Loučnou

JPO VI – Iveco Czech
Republic Vysoké Mýto

