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V Y H L Á Š K A č. 1/2003
Obec Chrastavice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7. března 2003 ve smyslu § 10
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
2//2003 Sb), na základě ustanovení § 29 odst. l písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,ve
znění NV 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vydává tuto obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2003

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHRASTAVICE
čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Chrastavice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec, která plní v
samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Je povinna zpracovávat
předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem
č. 133/l985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce l) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obce minimálně l x ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce
b) pověřuje zastupitelstvo pravidelnou kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně (kontrolní výbor, § 119 odst. 3 z č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů)
4. Za akceschopnost jednotky požární ochrany odpovídá velitel této jednotky.
5. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními
předpisy o požární ochraně vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obcí. Povinnosti
fyzických osob jsou dále uvedeny v příloze 1.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
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požáru se zřetelem na místní situaci.
1. Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce spolupracují s obcí na zabezpečení
požární ochrany:
a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
b) k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,
c) k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví
nařízení kraje č1/2002 ze dne 16. 4. 2002
3. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví nařízení kraje
č. 4/2002 ze dne 16.4. 2002
4. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
stanoví nařízení kraje č. 3 ze dne 16. 4. 2002

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.
l. Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven v souladu s požárním
poplachovým plánem okresu.
2. Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je zajištěna
jednotkou Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru v Domažlicích,
Břetislavova 158, tísňové volání 150
3. V souladu s předpisy o požární ochraně obec vytváří pro hašení požárů a pro záchranné práce,
vytvářením podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních a
popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména
stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a
záchranných prací.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení
l. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,která provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního
právního předpisu 1) ve svém územním obvodu.
2. Na území je zřízena jednotka požární ochrany kategorie V/2, základní početní stav je celkem 13
členů. Jednotka požární ochrany je vybavena požární technikou – motorová stříkačka PPS 12, VIN
741, a pro přepravu motorové stříkačky používá vozidlo typ Multicar. SPZ DO 69-96.
3. Starosta obce písemně jmenuje a odvolává velitele JSDHO v souladu s § 68 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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4. Pro ověření akceschopnosti jednotek požární ochrany může obec vyhlásit cvičný požární
poplach.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších
zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu,
aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru.
3. Obec stanovuje pro hašení požáru následující zdroje vody pro hašení požárů :
- požární nádrž ve středu obce
- podzemní hydranty v obci
Dalšími zdroji vody pro hašení vody jsou přirozené vodní zdroje:
- rybník, místní označení „prostřední“ u č.p. 98
- rybník místní označení „kotlík“
4. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení
požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotce
Čl. 7
1. Obec Chrastavice zřizuje místo pro hlášení požáru, které je trvalé dostupné ve středu obce:
veřejná telefonní budka
2. Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:
-pohotovost - elektrárna:dispečink 377 006 211
-pohotovost – plynárna 1239
-pohotovost – vodárna 379 792 31
-pohotovost – zdravotnici 155
-pohotovost – policie l58
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po dobu
jedné minuty,
b) signálem vyhlašovaným místním rozhlasem a sdělením.
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
Čl. 9
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Vnitřní organizace jednotek obce je prováděna na základě § 4 a dalších souvisejících ustanovení
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Čl. 10
Jednotky požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu okresu a seznam členů
JPO obce Chrastavice je uveden v příloze č. 2
Čl. 11
Za porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou muže být uložena sankce dle
zvláštních předpisů.2)
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. l33/l985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů. Touto vyhláškou se ruší požární řád obce
vydaný před rokem 2003. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.
2) zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zavřít okno
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