Obecně závazná vyhláška Obce l{ižbor č.ll20l3
požárnířád obce Nižbor
Zastupitelstvo obce NiŽbor svým usnesením č,2l20I3 ze dne 4.4.2013 vydalo na základě
ustanovení § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni) ve znění
PozdějŠÍchPředPisŮ, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších piedpisů a §
NařízenívládY č. 17212001 Sb., k provedení zákona o požárni ochraně ve zncni Naříženíuraay
49812002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
15

e

.

POZARI\IRAD OBCE
Cl.1
uvodní ustanovení

PoŽátní řád obce NiŽbor upravuje organizaci azásady zabezpečenipožárníochrany v obci Nižbor
(k.Ú. NiŽbor, Stradonice, Žloukovice) dle ustanovení 15 odst. t naiízenívlády č, I72l200I
Sb.,
§
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění naŤízenívlády č. 49812002 Sb,

čl. z
VYmezení Činnosti osob, pověřený ch zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Za zabezpeČenípoŽární ochrany v rozsahu působnosti obce Nižbor (k.ú. Nižbor, k,ú.
Stradonice a k.ú. Žloukovice) odpovídá obec Ňižbor, která plní v samostatné a přenesené
působnosti povinnosti, qlplývající z předpisů o požárni ochraně.

Z.

Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed, požáry, živelními pohromami a
.jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou
a, Jednotkou hasičskéhosboru Středočeskéhokraje JPO I
b. Jednotkou sboru dobrovolných hasičůNižbor JPO V. V obci je zŤízena jedna
jednotka dobrovolných hasičů,za činnost jednotky odpovídá velitel. Za požární
ochranu obce odpovídá starosta obce.

čl. s

Podmínky poŽární bezpeČnosti při činnostech, v objektech nebo v době výšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnísituaci
1. PodmínkY k zabezpečeni požámí ochrany v době zvýšenéhonebezpečívzniku požáŇ stanoví
nařízeni StředoČeskéhokraje (počátek a konec doby zvýšeného nebezpečí). Toto nařízeníbude
vŽdY vYvěŠeno na Úřední desce Obecního úřadu Nižbor a dále zveřejněno způsobem v místě
obvyklým (internetové stránky obce, plakátovací plochy, místní rozhlas).

2.

OsobY zakládajicí ohně a manipulujícís otevřeným ohněm, při kterýchbrozí nebezpečívzniku
ožáru, j sou povinny dodržova t zejména tato pravidla pálení

p

a)

:

zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalnýchlátek,

b) Při změně klimatických podmínek, především v případě sílícíhovětru, pálení ohně
neprodleně ukončit,

a)

nePonechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném
vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,

b)

zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí by.t starší18 let,

c)

seznámit se s pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci

d)

požárníbezpečnostzabezpečit požárníhlídkou.

3.

PodmínkY PoŽární bezpeČnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného
nebezpečí
vzniku PoŽárŮ jsou stanoveny souhmem preventivních opatření, jejichŽ cílem je snílení
PoŽámího nebezpeČÍ, zamezení vzniku a rozšíŤenípožárůna Úemí obce Nižbor.

4.

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účelytéto vyhlášky rozumí:

a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem

srážek, nízkou
PŮdní a vzduŠnou vlhkostÍ, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým větrem (dále
jen,,období sucha"),

b) období sklizně PÍcnin, obilovin, slámy a úsuškůa jejich posklizňové úpravy; toto období
PoČÍnázahájenim PříPravných prací spojených se sklizní a končíprovedením prací
souvisejících se sklizní,

c) období skladování pícnin, obilovin, slámy a

úsušků;toto období počínázahétlením
PříPravných Prací spojených se skladováním a končíprovedením měřlní teplot v době
skladování.

5.

ZabezPeěení PoŽární ochrany při akcích, kterých se zúčastňujevetšípočet
osob se řídí
Nařízením StředoČeskéhokraje č. 612010 ze dne 4.1.2010, kierým se stanoví podmínky
k zabezPeČení PoŽámí ochrany při akcích, kterých se zúčastňujevětší počet osob.

čl.a

zp ů s o b n e p řetrži tého zab ezpeče n í požární o c h ra ny
l. NePřetrŽitou sluŽbu zabezpečeni požární ochraný zajišt'Ůje hasičský sbor Štředočeského
kraje
(tísňovételefonní číslo150).
Ochrana ŽivotŮ, zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelními pohromami
a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je ,u.llStěnu jednotkou sboru
dobrovolných hasičů
Nižbor JPO V.

3,

JednotkY sboru dobrovolných hasičůobce se svolávají sirénou umístěnou
na budovách
požárních zbr ojnic, nebo přes teleťonní spoj ení systém kango.

čr. s

_,JednotkY sboru dobrovolných hasičůobceo kategorie, početnístav a vybavení
obec zŤizuje jednotku sboru dobrovolných hasičůNižbor JPb V.-u],buu..rou požární
technikou
věcnými Prostředky poŽární ochrany uvedenými v příloze č. 1 tohoto požárního
řádu.

a

čt. o
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárůa podmín§ jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalŠÍchzdrojŮ vody pro haŠenípožárůa podmínky pro zajištění jejich
trvalé použitelnosti
1, Obec NiŽbor stanovuje vpříloze č.2 následující zdroje vody pro hašenípožárůa
další

zdroje PoŽární vodY, které musí svou kapacitou, umísténim a-výuavením
umožnit účinný
požární zásah.

2,

Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašeníje povinen v souladu s předpisy
o požárni
ochraně umoŽnit pouŽití požární techniky a čěrpinívody pro hašenípožárů
a zejména
udrŽovat trvalou pouŽitelnost čerpacíchstanovišf pro požární techniku.

3,

Vlastník Pozemku @řrjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen
zqistit
volný Příjezd Pro mobilnípožárnítechniku. Vlastník preveáe prokazatelnj tuto povinnost
na dalŠÍosobu (sPrávce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá právavůči
pozemku nebo
komunikaci sám.

CL.7
Seznam ohlaŠoven požárŮ a dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1. Vkatastru obce je ohlašovna požári vbudově obecního úřadu, Nižbor č,p.26, tel. č.:
03Il1693 2I3.

2. Úlohou

ohlašovny požárůje přijírnat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požárnípoplach
v obci a dalšíčinnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru,

3.

Ohlašovna požáŇ musí byt viditelně označena tabulkou ,,Ohlašovna požárů",vybavena
vhodnými prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem
ohlašovny požáru

čt. s
Způsob vyhlášen í požárníhopoplach

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1.

2.

i.

2.

u

Signálem ,,POŽÁRNÍ POPIaCH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
- 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

dobu jedné minuty (25sec. tón

Signálem,,POŽÁRNÍ POPLaCH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubícítón,,HO - ŘÍ",,,HO - ŘÍ"; po dobu jedné minuty
fie jednóznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).

Cl. 9
závěrečná a zrušovacíustanovení

Požámí poplachový plán obce je uveden v příloze č. 3.
Touto obecně závaznouvyhláškou se rušíobecně záyaznávyhláška č.8l20I0,

Cl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidnem vyhlášení.

k*/4"uu* /
kateřinb zusková

Pavel Hučko
místostarostž

Přílohy Požárníhořádu obce
1 . Složenía vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičůNižbor JPO
V.
2. Seznam a umístěnízdrojů požárni vody.
3. Poplachový plán obce.

') 57 odst. 7 zákona

č. 13311985 Sb,,

o požénníochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Příloha č. 2 Seznam a umístěnízdrojů požární vody

Nžbor

Pravý břeh, řeka Berounka u sjezdu z obecní komunikac e p.č. 12015.
Pravý břeh, řeka Berounky mezi ústímHabrového potoka a jezem.
Pravý břeh, areál zámku,byvaláná&ž ČOV na pozemku st.p,ě. 634
Levý břeh, řeka Berounka mezi jezem a objektem ČOV.
Levý břeh, vodovodní síťspolečnosti VaK Beroun, a.s.

stradonice
Pravý břeh, řeka Berounka nad lávkou přes řeku Berounku
Pravý břeh, kašna na návsi na pozemku st.p.č.85

žloukovice

pravý břeh, řeka Berounka u brodu pod trafostanicí na začátku
obce
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Hrř ď 3

HZS StředoČeského kraje

Poplachový pIán obce
Okres: Beroun
Obec: Nižbor
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahujív obci následujícíjednotkyl

1, Stupeň poplachu

1 ztzoto stanice Beroun
2 ztzt33 tttlžbor
3 ztzttl chyňava
4 212t34 Norný Jáchymov

místní JPO

2. Stupeň poplachu

t 2I2LL5 Hýskov
2 ztz]:,a otročiněves
3 ztcvq Roztoky
4 ztctqa sýkořice
5 213186 Lhota
6 ztsoot stanice kladno
3. Stupeň poplachu

1 ztctsl zbečno
2 2t2tscŽelezná
3 ztz1,oo Králův Dvůr
4 zLzl,z3 Kublov
5 zt:oo: stanice Stochov
4. Stupeň poplachu

L
2
3
5
6

zlz}Ll

stanice Hořovice

ztRoto stanice Řevnice

ztcoro sbnice Rakovník
213002 stanice Slaný
tttooz stanice 2 petřiny

ztnott

stanice Dobříš
Jednotky požárníochranyjsou na místo zásahu ( resp. do zálohy ) povolalány prostřednictvím
územně příslušnéhooperačního střediska HZS Čn.
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