Vyhláška č. 2/2011 Požární řád městyse Nehvizdy
__________________________________________________________________________________________

Městys Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Městyse Nehvizdy

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy se na svém zasedání dne 10.11.2011 usneslo vydat na základě § 29
odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 15
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v platném znění a v souladu s §
10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závažnou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád městyse Nehvizdy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle §
15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
a) vymezit činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
b) stanovit podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru,
c) vymezit zdroje vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
d) vymezit ohlašovnu požáru a další místa, odkud lze hlásit požár a jejich označení,
e) vymezit způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti městyse odpovídá městys Nehvizdy, který
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
Zabezpečováním úkolů požární ochrany městyse je pověřen Antonín Bendl, místostarosta
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru městyse je zajištěna společnou jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Nové Jirny (dále jen “SDH”), zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a zákona
č. 133/1985 Sb. o PO a dále následujícími jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v
katastrálním území městyse v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje
a) jednotka Hasičské záchranné stanice Stará Boleslav, kategorie JPO I., se sídlem v Brandýse
nad Labem / Staré Boleslavy
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jirny, kategorie JPO III., se sídlem v Jirnech
c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, kategorie JPO III., se sídlem v Čelákovicích
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 městys pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu
požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech
majících vztah k požární ochraně městyse.
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Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují:
1)
2)
3)
4)

spalování hořlavých látek na volném prostranství a rozdělávání ohňů v přírodě
manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty, svařování
manipulace s hořlavými kapalinami, manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny
společenské, sportovní a kulturní akce, kterých se účastní větší počet osob.

Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:
1) topné období
2) období sklizně a skladování pícnin a obilovin.
3) období dlouhodobého sucha

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
1) ZŠ včetně školní družiny, mateřské školy a školní jídelny
2) Sokolovna TJ Sokol
3) Čerpací stanice PHM
(příloha č. 1)

Celkové řešení: přenosné hasící přístroje, preventivní požární hlídky, osvěta.
Právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost v městysi Nehvizdy jsou povinny
řešit zabezpečení požární ochrany ze zákona o PO (příloha č. 2 a 3).

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru městyse je
zabezpečeno ohlašovnou požáru dle čl. 7 této vyhlášky.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru městyse je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2 této vyhlášky.

Článek 5
Početní stav a vybavení společné jednotky dobrovolných hasičů městyse
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nové Jirny je řazena v kategorii JPO III/1 (Jednotka požární
ochrany), což určuje působnost v okruhu zhruba 10 minut dojezdu. Jednotka je součástí Hasičského
záchranného systému Středočeského kraje v Územním odboru Mladá Boleslav.

Početní stav společné jednotky:
velitel jednotky
1x
velitel družstva
4x
5x
strojník

hasič
hasič-zdravotník
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9x
1x

Vybavení společné jednotky:
Liaz 101 CAS 25
Tatra 138 CAS – 32
Tatra 148 CAS - 32
Požární stříkačka
Přenosná plovoucí motorová stříkačka
Čerpadlo PS-12

Motorová rozbr. pila Husqvarna K960
Motorová pila Stihl Rollomatic E
Variabilní ruční vyprošťovací nástroj
Dýchací technika
Zásahový oblek a obuv
Zásahová přilba

Článek 6
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Pro obec slouží jako zdroj požární vody:

a) více účelové
- síť podzemních a nadzemních požárních hydrantů typ C52, instalovaná na
vodovodní síti, potrubí DN 80 (grafická příloha)
b) přirozené
- vodní plocha „rybník Kroutilák“ – umístění - uprostřed městyse, z náměstí
směrem pod kostel. Objem vody 187 m3.
- vodní plocha „rybník Nehvízdky“ – umístění - v obci Nehvízdky (součást městyse
Nehvizdy), směr Čelákovice. Objem vody 20 280m3.
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.

Článek 7
Ohlašovna požáru a další místa, odkud lze hlásit požár
Voláním tísňového telefonního čísla 150 nebo 112 bezplatně, z pevné telefonní linky, veřejného
telefonního automatu nebo z mobilního telefonu.

Ohlašovny požáru v jsou zřízeny:
V pracovní době na úřadu
telefon pevná linka
1. Úřad městyse Nehvizdy,
326 992 523
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy
Mimo pracovní dobu
2. Vladimír Nekolný, Krátká 268, 250 81 Nehvizdy
3. Antonín Bendl, Na Příštipku 63, 250 81 Nehvizdy
4. Josef Kolář, Družstevní 250, 250 81 Nehvizdy
5. Petr Mück, Za Humny 464, 250 81 Nehvizdy
Tísňová linka
Krajské operační středisko HZS MB – Stará
6.
950 882 011
Boleslav
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mobil
724 191 245
736 671 445
606 678 059
723 256 911
608 884 568
150; 112

Tísňovým voláním na ohlašovnu požáru občané hlásí požáry a všechny mimořádné události,
které ohrožují jejich zdraví, majetky a životy.
Za mimořádnou událost se považují:
-

požár
živelní pohromy (povodeň, záplava, déšť, sněhová kalamita apod.)
dopravní nehody
únik NCHL (plyn, kapaliny, ropné produkty apod.)
technická havárie (likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, odvětrání prostor, záchranu
osob a zvířat, vyprošťování předmětů, osob apod.)

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
1) Požární poplach se vyhlašuje elektronickou sirénou „POŽÁRNÍ POPLACH“ (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HOŘÍ“, „HOŘÍ“) po dobu jedné minuty.
2) V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, postupným voláváním pomocí pevných linek a mobilních
telefonů.
3) Předávání informací o události záchranným složkám je zpracováno v Řádu ohlašovny požárů
městyse.

Telefonní čísla záchranných a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a
vody:
Operační středisko HZS
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR

150
155
158

Integrovaný záchranný systém

112

Poruchy el.sítě
Poruchy plynu
Poruchy vody
(VAK Zápy)

840 850 860
1239
603 206 753 nebo
326 902 922

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
Porušení povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně zakládá skutkovou podstatu
přestupku podle § 78 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Porušení této vyhlášky zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 46 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2011
V Nehvizdech, dne
………………………………
Antonín Bendl
místostarosta

………………………………
Vladimír Nekolný
starosta

Vyvěšeno dne: 12.11.2011

Sejmuto dne: 26.11.2011
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