Obec Kladno
Kladno 84, 539 01 Hlinsko, IČ: 00270253
____________________________________________________________________________________

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
V souladu s ustanoveními § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znějí pozdějších předpisů
/dále jen „ zákon o požární ochraně“/ a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává Obec Kladno jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád Obce Kladno /dále jen Požární řád/.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento požární řád 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
tohoto Požárního řádu.
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.
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2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi na území obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a v příloze
č. 1 Požárního řádu.
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 tohoto
požárního řádu.

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 způsoby jak lze hlásit požár v případě nedostupnosti ohlašovny požárů je mobilní tel. starosty
obce č. 725 073 548
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 OPISHZSPK.
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 tohoto Požárního řádu.

Čl. 10
Účinnost
Tento požární řád 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: 9. 6. 2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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 Požárnímu řádu:

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 Požárnímu řádu obce

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:
Název jednotky PO:

JSDH Kladno

kategorie JPO:

JPO V
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Požární technika a věcné prostředky
požární ochrany:

Počet:

Avia A 30-L, RZ CR 93-93, série
a číslo TP AE 233674,vč.karoserie/podvozku
8200196, vč.motoru 1318200108

1

Požární stříkačka typ PS 12

1

Přenosné plovoucí čerpadlo
Honda PH-800-GSV/GCV

1

Benzínová elektroventrála
HERON 8896418 5,5 kW

1

Pila řetězová se spalovacím motorem
STIHL

1
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Příloha č. 3 k Požárnímu řádu obce

A/ Přehled zdrojů vody
Typ zdroje

Umělé nádrže

Název

Kapacita

čerpací
stanoviště

Využitelnost zdroje

Zástava

3700 m3

na hrázi z MK

celoroční

Horní nádrž
horní Kladno u Vítků

230 m3

na hrázi z MK

celoroční

Požární nádrž
střed obce u Vacků

50 m3

z Místní Komunikace

celoroční

Požární nárž
dolní Kladno u pily

30 m3

z Místní Komunikace

celoroční

B/ 2 podzemní hydranty jsou umístěné na dvou místech obce, jeden u kulturního
domu a druhý nad prodejnou Švarc, v připojeném plánu zvýrazněny žlutě. Majitelem vodovodního řádu
je Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

b/ Plánek zdrojů vody a hydrantů vč. přístupových cest k nim
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Plán obce s vyznačením zdrojů vody a hydrantů
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