Obec Ţidovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2005
Poţární řád obce Ţidovice

Zastupitelstvo obce Židovice se na svém zasedání dne 3.5.2005 rozhodlo
vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku :
Článek l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Židovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1) nař. vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o
požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţ.ochrany v obci
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Židovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající
z předpisů požární ochrany.
Zabezpečením úkolů podle odst. l obec Židovice pověřuje kontrolou
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném
rozsahu starostu obce Židovice.
a/ pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně 2x 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 požárního preventistu obce. Konkrétní
určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.
(viz příloha k požárnímu řádu).
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Článek 3
Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru se zřetelem na místní podmínky.
1/ právnické a podnikající fyzické osoby, působící na území obce spolupracují
s obcí při zabezpečení požární ochrany.
a/ v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru :
jedná se o jarní měsíce (vypalování trávy)
jedná se o letní měsíce (červenec – srpen – abnormální sucha)
b/ k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob (místní pohostinství)
2/ podmínky k zabezpečení požární ochrany při uvedených činnostech stanoví
nař. č. 4/2002 ze dne 12.8.2002.
Článek 4
Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany
1/ Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy, či jiné mimořádné události
v katastru obce, je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v
článku 7.
2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je
zabezpečena jednotkami požární ochrany.
a/ Záchranný hasičský sbor Roudnice n.L.
b/ Záchranný hasičský sbor Litoměřice

416 838 844
416 532 396

Článek 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení poţárů a podmínkách jejich trvalé
pouţitelnosti.

- 31/ Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů.
a/ přirozené : řeka Labe
b/ nádrže : požární nádrž v objektu Pštrosí farmy Studánka
c/ umělé :
hydrantová síť po obci
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 – příjezdové komunikace, které v jednom
vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v článku 4.
3/ Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen v souladu
s předpisy o požární ochraně ) umožnit přístup k použití požární techniky a
čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použivatelnost
čerpacích stanovišť pro požární techniku.
4/ Vlastník pozemku – příjezdové komunikace ke zdrojům pitné vody pro
hašení požárů je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární
techniku.

Článek 6
Seznam ohlašoven poţáru a dalších míst odkud lze hlásit poţár a způsob
jejich označení

Pollák Dušan, Židovice č. 21
Kučera Pavel, Židovice č. 88
Obecní úřad Židovice

tel. ……..416 837 043
tel. ……..416 837 036
tel………416 837 043

Uvedené ohlašovny jsou označeny cedulkami.

Článek 7
Způsob vyhlášení poţárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí
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a/ signálem
poţární poplach , který je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sek. Tón – 10 sek. Pauza – 25 sek.
tón), nebo
b/ signálem
poţární poplach,
který je vyhlašován elektronickou
sirénou napodobující hlas trubky, troubící tón
HO – ŘÍ, HO – ŘÍ
po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
c/ v případě výpadku elektrické energie nebo poruchy sirény jinými všemi
dostupnými prostředky (vozidlová, rozhlasová zařízení, volání Hoří apod.)

Článek 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší požární řád obce Židovice ze dne 20. října
1983.

Článek 9
Přílohy k poţárnímu řádu

Příloha č. 1
Příloha č. 2

požární preventista
plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a
příjezdových komunikací

-5-

Článek 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím
vyhlášení.

……………………………
Pleticha Miloš
místostarosta

Vyvěšeno dne: 4.5..2005
Sejmuto dne : 22.5.2005

…………………………….
Pollák Dušan
starosta obce

