OBEC Dubenec
Obecně závazná vyhláška č 4/2013

Obec Dubenec na základě usnesení zastupitelstva obce č. 368/2013-37. ZO ze dne 12.12.2013
podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou
vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Dubenec 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 nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Dubenec, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající
z předpisů o požární ochraně(1).
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi(2) v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů obce podle čl. 6 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany

dle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje pro obec
Dubenec podle stupně poplachu:
1. stupeň poplachu
1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Dvůr králové nad Labem
2. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř
3. JSDH Dubenec
2. stupeň poplachu
1. JSDH Velichovky
2. JSDH Miletín
3. JSDH Bílá Třemešná
4. JSDH Hořiněves JPO
3. stupeň poplachu
1. JSDH Cerekvice
2. JSDH Jaroměř
3. JSDH Libotov
4. JSDH Vilantice
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
Požární bezpečnost při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru upravuje Nařízení Královéhradeckého kraje č.2/2002 ze dne 9.října 2002 a č.3/2002 ze
dne 9.října 2002.
Čl. 4
Povinnosti právnických a fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly
respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy.(3)
2) Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými
právními předpisy.(4)
_________________________________________________________________
1§

29 zákona č. 133/1985., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV 111/1981
č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
3 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
4 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 42, § 43, § 44 Vyhlášky Ministerstva vnitra č.
246/2001 Sb., o požární prevenci
2 Zákona

Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení vyhlášení požáru v obci
Trvalá pohotovost jednotek PO pro potřeby okresu je zajištěna nepřetržitou službou
operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
telefon
150

Čl. 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí
požárního řádu obce.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice v Dubenci č.p. 153 nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
Čl. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárůa další zdroje požární
vody:
1) přirozené:
- potok Hustířanka - dobře přístupný, potok protéká velkou částí obce Dubenec,
po většinu roku disponuje normálním průtokem s dostatkem vody, čerpací
stanoviště lze zřídit v místech silničních mostů za pomocí norné stěny.
2) umělé:
- hydrantová síť
3) víceúčelové:
požární nádrž – umístěna před budovou školy a školky p.p.č 1296/1 (k.ú.
Dubenec), dobře přístupná pro čerpání vody, kapacita 1500m3
Plán rozmístění zdrojů vody je přílohou č.2 požárního řádu obce.
Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
Veřejné telefonní automaty na území obce Dubenec
Důležitá telefonní čísla:
1)
2)
3)
4)

Hasičský záchranný sbor
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR
Jednotné evropské číslo tísňového volání

150
155
158
112

volání 150 z mobil. telefonu – se přepojuje přes Hradec Králové volání 112 – včetně mobil.
telefonu – se přepojuje přes Hradec Králové
Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
Signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza –25 sec. tón) V případě poruchy
technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
pokřikem "HOŘÍ".
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

Jaroslav Huňat, v.r.
……………………………..
Jaroslav Huňat
starosta obce

Vyvěšeno dne: 16.12.2013
Sejmuto dne:
Na elektronické desce vyvěšeno dne: 16.12.2013

Kateřina Burešová, v.r.
……………………………..
Kateřina Burešová
místostarostka obce

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2013

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální
počet členů v
pohotovosti

Dubenec čp. 153
544 55 Dubenec

JPO III

14

0

Seznam členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dubenec
Funkce v jednotce
Velitel jednotky
Velitel družstva

Strojník

Hasič

Jméno a příjmení člena
Ondřej Tomášek
Lesák Luboš
Pavel Šimek
Šorma Roman
Zdeněk Šedivka (HZSHK)
Jiří Šedivka (HZSHK)
Jan Jarolímek
Martin Všetečka
Jan Šimek
Martin Řehák
Miroslav Voltr
Milan Hlavatý
Stanislav Šimek
František Lánský

Požární technika a věcné prostředky PO
Tatra T148 CAS 32
AVIA DV 12 A31
PPS 12 s vybavením
PPS 8 s vybavením
Povodňová sestava, čerpadlo, kalové čerpadlo

V Dubenci dne ...........

Nositel dýchací techniky
(ANO/NE)
Ano
Ano
Ano
ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
ne
Ano
ne

Počet
1ks
1ks
2ks
2ks
1ks

Podpis starosty: .........................

