OBEC KLADNO U HLINSKA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Kladno se na svém zasedání dne 27. 3. 2015 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, tento Požární řád.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 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 Kladno /dále jen obec/ je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů obce /dále jen „JSDH obce/ podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany
uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2/ K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele
JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu
starostovi jednou za půl roku.
3/ 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 jednou za 6 měsíců, vždy po
závazné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci
b/ starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce,
a to jednou za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při součinnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 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
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událostmi na území obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a v příloze
č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
1/ Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této
vyhlášky.
2/ Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární
zbrojnice na adrese Kladno 84 /budova obecního úřadu/, anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
Čl. 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 jsou uvedeny v příloze č. 3.
3/ Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1/ Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“
na adrese obecního úřadu Kladno 84.
2/ Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požár“ je veřejná telefonní budka u autobusové zastávky ve středu obce /č. tel.
469 341 003/.
3/ V obci lze hlásit požár veliteli JSDH na telefonní číslo 776 561 855 v kteroukoliv dobu.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a/ signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován tónem sirény prostřednictvím místního rozhlasu
s možností dálkového ovládání z centrály OPIS HZS PK.
b/ signálem požární sirény umístěné na budově OÚ, spouštěné poplachovým tlačítkem vedle vchodu na
budově obecního úřadu, tónem sirény po dobu jedné minuty.
c/ v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje výstražným zařízením požárního automobilu.
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Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu PK je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 18. 12. 2012.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………
Mgr Eva Pejchová
Místostarostka

………………………………..
Jaroslav Drahoš
místostarosta

………………………………………….
JUDr. Eliška Kernerová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 30.3.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 30.3.2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků JSDH z požárního poplachového plánu PK
Příloha č. 2 – Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Příloha č. 3 – a/ přehled zdrojů vody
b/ plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť
a směru příjezdu k nim
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu PK

1/ Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny
požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku PO
2/ V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události je pro poskytnutí pomoci na území obce
určena podle 1. Stupně požárního poplachu následující jednotka požární ochrany:

Název jednotky: Sbor dobrovolných hasičů Kladno
Kategorie JSDH: JPO V
Evidenční číslo jednotky PO: 531 352 Kladno
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:

Název jednotky PO:

JSDH Kladno

kategorie JPO:

JPO V

Požární technika a věcné prostředky
požární ochrany:

Avia A 30-L, RZ CR 93-93, série
1
a číslo TP AE 233674,vč.karoserie/podvozku
8200196, vč.motoru 1318200108
Požární stříkačka typ PS 12
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád

A/ Přehled zdrojů vody

Typ zdroje
Vody

Přirozené

Umělé

Název

Kapacita

čerpací
stanoviště

Využitelnost

rybník
Horní Kladno

230 m3

na hrázi

celoroční

Rybník
Zástava

3700 m3

na hrázi

celoroční

požární nádrž
U Vacků

50 m3

na příjezdu
obecní cestou

celoroční

Požární nárž
Dolní Kladno

30 m3

na příjezdu
obecní cestou

celoroční

B/ 27 podzemních hydrantů umístěných po celé obci, majitel OVAK Chrudim.

b/ Plánek zdrojů vody a hydrantů vč. přístupových cest k nim :
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Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád

Řád ohlašovny požárů Obce Kladno
Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru na OPIS HZS PK tel.č. 150, vyhlášení požárního
poplachu místní jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo události.

I/ Sídlo ohlašovny:
Telefonní číslo:
Adresa:

469 341 003
telefonní budka u autobusové zastávky ve středu obce

II/ Výpis z požárního poplachového plánu kraje:
JSDHO Kladno
HZS Hlinsko

776 561 855
150

III/ Povinnosti obsluhy ohlašovny požáru:
-

na linku tísňového volání 150 nahlásit „kde hoří, co hoří, telefonní číslo místní ohlašovny
požárů, jméno a příjmení oznamovatele a vyčkat zpětného dotazu HZS kraje
přijmout zpětné volání a potvrdit jméno ohlašovatele
vyhlásit požární poplach místní jednotce SDH a předat adresu místa požáru
vyrozumět velitele JSDH a starostu obce o vzniku požáru

IV/ Způsob vyhlášení poplachu:
-

spuštěním sirény místním rozhlasem nebo vypínačem umístěným na stěně vedle vchodu do
OÚ
náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zařízením požárního
automobilu

V/ Důležitá telefonní čísla:
Starosta obce
Policie ČR
Hasiči
Záchranná služba
Tísňová linka IZS
Městská policie
Energetici
Vodovody a kanalizace
Plyn

725 073 548
158
150
155
112
156
840 850 860
469 669 911
1239

VI/ Přehled zdrojů požární vody Obce Kladno
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
a) požární nádrže: u Vítků (horní část), u Vacků (střed obce), u Krátkých (v dolní části obce)
b) hydranty:
24 podzemních hydrantů rozmístěných po celé obci
c) přírodní zdroje: rybník Zástava ve středu obce
V Kladně dne 30. 3. 2015
Jaroslav Drahoš
místostarosta
Požární řád obce Kladno

Eva Pejchová
místostarosta

JUDr Eliška Kernerová
starosta obce
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