Obecně závazná vyhláška č. 3/08

Obec Roudná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.9.2008 podle § 10, písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 1
písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ROUDNÁ
čl. 1
Úvodní ustanovení:
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a
přilehlých obcích (dále jen v obci) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/ 2002 Sb.
čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci:
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Roudná, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů
(dále jen SDH) obce podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární
ochrany
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, stanice Tábor
b) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, stanice Soběslav
3. K zabezpečení úkolů podle článku 1 obec Roudná pověřuje:
zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v ročních intervalech
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 požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) pálení dřevních zbytků po lesní těžbě v období déletrvajícího sucha – viz.
příloha č.4
b) sklizeň pícnin od zahájení seče do konečného naskladnění s následným měřením
teplot skladovaných lehce provzdušněných látek
c) sklizeň obilovin mechanizačními prostředky (kombajn) od zahájení sklizně do
naskladnění

d) společenské akce na volném prostranství, kterých se účastní víc než 200 osob –
viz. příloha č. 3
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha (déle než 14 dnů od posledního vydatného deště)
b) topné období (doba, kdy jsou průběžně provozovány lokální spotřebiče a zdroje
tepla
3. Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) společenské místnosti v době konání akcí, kterých se účastní víc než 100 osob –
viz. příloha č.3
b) velké zemědělské objekty s naskladněnými suchými stébelnatými materiály
čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany:
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a míst, odkud je možné ohlásit požár,
uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými
v článku 2 a článku 5.

čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie:
1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů Roudná – kategorie:
Roudná JPO V nezařazena do poplachového hasebního plánu obvodu
2. Potřebné početní stavy členů, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany těchto jednotek jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.
3. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v místě svého bydliště.
čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti:
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit provedení účinného požárního zásahu.
- řeka Lužnice
- pískovna Roudná
- nádrž u zbrojnice
- nádrž v Janově
- hydrantová síť v Roudné
1. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu

požárních vozidel. V jednom vyhotovení tento plánek obdrží jednotky PO uvedené
v článku V. a jednotka HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a
trvalou použitelnost zdroje.
3. Vlastník pozemku – příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení:
Obec zřizuje následující místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem čísla „150“:
- telefonní automat u cesty ke hřišti
- vrátnice Sloupárna (v pracovní době)
- kancelář firmy Jasanka
- železniční stanice Roudná – výpravčí

čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. požární poplach se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 s.
plný tón – 10 s. pauza – 25 s. plný tón)
2. členové SDH se svolávají pomocí mobilních telefonů nebo spojek
čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.
čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9.10.2008.

---------------------------------Jan Horais, v.r.
místostarosta obce
Vyvěšeno: 23.9.2008
Sejmuto: 9.10.2008

-------------------------------Pavel Němejc, v.r.
starosta obce

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/08
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO
PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
I. stupeň poplachu
1. stanice Soběslav
2. Tábor
II. stupeň poplachu
1. stanice Planá nad Lužnicí
2. Tábor III
III. stupeň poplachu
1. stanice Roudná
2. Veselí nad Lužnicí
IV. stupeň poplachu
1. stanice Tučapy
2. Chýnov

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/08

Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Soběslav:

Dislokace JPO
Soběslav
Tábor
Planá
Tábor
Roudná
Veselí
Tučapy
Chýnov

Kategorie JPO
I
I
III
III
V
III
III
V

Počet členů

Mobilní technika
CAS 32
CAS 32
CAS 25
CAS 32
TLF – PS12
CAS 32
CAS 25
CAS 25

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/08

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH, KTERÝCH
SE ÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB
Za akce s větším počtem osob se považují takové, kterých se účastní víc než 100 osob
uvnitř budovy nebo víc než 200 osob na volném prostranství.

Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na obecní
úřad ve lhůtě 14 dnů před konáním akce.
Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13
zákona o požární ochraně „preventivní požární hlídku“ (dále jen PPH).
Počet členů v PPH je závislý na druhu akce a na rozhodnutí obce (nejméně 2 členové).

-

Úkolem PPH je:
dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně
v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob (v rámci
možnosti zabránit panice, uvolnit všechny únikové východy)
přivolat jednotku PO
zúčastnit se likvidace požáru

za tímto účelem provede před zahájením akce:
- seznámení s charakterem akce
- seznámení se s charakterem objektu, v němž bude akce probíhat
- kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu
- prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah
- prověří přístupnost a průchodnost únikových východů a únikových cest
- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
- zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu
Po skončení akce provede prohlídku všech dostupných prostorů objektu, kde by mohlo
dojít ke vzniku požáru.
Členové PPH v průběhu akce nesmí požívat alkoholické nápoje.
Členové PPH se podrobí před zahájením akce odborné přípravě, kterou provede odborně
způsobilá osoba nebo požární technik (§ 11 zákona o PO).
U členů PPH, kteří provádějí tuto činnost opakovaně se provádí odborná příprava 1x
ročně.

Příloha č.4 k vyhlášce č. 3/08

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PRO SPALOVÁNÍ
HOŘLAVÝCH LÁTEK

Právnickým osobám a fyzickým osobám je zákonem zakázáno vypalovat porosty (§ 5
odst. 2 zákona o PO). Spalování hořlavých látek na volném prostranství zakázáno není,
ale je podmíněno stanovením opatření proti vzniku a šíření požáru, které musí odpovídat
rozsahu této činnosti.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření musí
být předem oznámeno Obecnímu úřadu Roudná, telefon 381 520 016 a operačnímu
středisku hasičského záchranného sboru Tábor, telefon 950 221 012, které může stanovit
další podmínky pro tuto činnost nebo ji zakázat (nahlásit den, dobu, místo a odpovědnou
osobu).
Ustanovením zákona o PO nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními právními
předpisy, například:
• zákonem o myslivosti (zákon č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
• lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
• zákonem o odpadech (zákon č. 125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
• zákonem o ovzduší (zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) apod.
Opatření pro pálení klestu a dřevních odpadů:
1. Pálení klestu může být prováděno pouze v období, kdy nehrozí zvýšené nebezpečí
vzniku požáru.
2. Činnost může být uskutečňována při zachování všech protipožárních opatření se
souhlasem vlastníka lesa. Pokud by byla porušena práva jiných vlastníků, rozhodne
na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.
3. Pálení klestu může být prováděno jen tehdy, nelze-li odstranění klestu zajistit jiným
způsobem (štěpkování apod.).
4. Pálení klestu v lesích je možné provádět pouze v pracovní skupině, v denní době od
9,°° do 17,°° hodin, za chladného počasí nebo vlhka, na malých hromadách,
s pomalým přikládáním.
5. Za pálení a uhašení každého ohniště musí být určena odpovědná osoba.
6. Osoby mladší 15. let nesmí rozdělávat ohně a pálit klest, mladistvé osoby od 15. let do
18. let mohou pomáhat na pracovišti při pálení pouze za přítomnosti osoby starší 18.
let.
7. Místa určená k pálení musí být izolována pruhem, na kterém bude odstraněn veškerý
hořlavý materiál až na minerální půdu.
8. Po ukončení pálení musí být zbytky zuhelnatělých větví a ostatního dřevního odpadu
shrnuty do středu ohniště 1 m od kraje ohniště. Pracoviště je možné opustit až po
úplném uhašení ohniště po předchozím prolití vodou, okopání a překrytí zeminou.
9. Místo, kde bylo prováděno pálení, musí být následně alespoň 1 x denně kontrolováno
po dobu 3 až 5 dnů nebo do prvního vydatného deště, s výjimkou zimního období při
souvislé sněhové pokrývce.

10. Při pálení nesmí být používány na podporu hoření látky znečišťující ovzduší a životní
prostředí jako např. pneumatiky apod., to znamená nespojovat pálení s nedovoleným
zneškodňováním odpadu.

