Obec Bačalky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Bačalky se na svém zasedání dne 21.5.2010 usneslo vydat na základě
§ 29/1o zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 a 84/2i zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bačalky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v
obci dle § 15/1 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) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Hasičského záchranného
sboru v Jičíně.
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1), obec pověřuje kontrolou dodržování povinností,
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období sucha. V tomto období je v lese zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. V obci lze
rozdělat oheň pouze na místech tomu uzpůsobených, která jsou v dostatečné vzdálenosti od
míst, kde hrozí nebezpečí požáru.
2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
budova místní hospody a obecního úřadu. Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena
ručními hasicími přístroji.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou Hasičského záchranného
sboru v Jičíně.

Čl. 5
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
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou , umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah :
- požární nádrž Lično
- požární nádrž v objektu živočišné výroby Bačalky
- hydrantová síť vodovodu Bačalky
2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v
jednom vyhotovení předává jednotce Hasičského záchranného sboru v Jičíně.
3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost
zdroje.
4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Obec zřizuje následující ohlašovny požárů :
- telefonní budka operátora O2

Čl. 7

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2010

Miroslav Šoltys

Ing. Václav Dvořák

starosta

místostarosta

Vyvěšeno dne : 22.5.2010

Sejmuto dne : 7.6.2010

