Vyhláška obce Kostelní Lhota č. 01/2013
Obec Kostelní Lhota na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.11.2013 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 nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle
§ 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně
závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
1. Požární řád obce Kostelní Lhota (dále jen „Obec“) 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 498/2002 Sb.
Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru Obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) Obce
podle čl. 4 této vyhlášky a dále jednotkami Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále
jen „HZS“):
a. vlastní jednotka SDH Obce ve smyslu §68, odst.1 zákona o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů, kategorie JPO V
b. jednotky HZS – stanice Poděbrady (prvozásahová) a Nymburk (následná), kategorie JPO I
3.

K zabezpečení úkolů podle odst. 1 Obec :
a. pověřuje zastupitelstvo opakovaným projednáváním stavu požární ochrany v obci alespoň 1x za
rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně Obce
b. zajišťuje povinnosti související s materiálně technickým, personálním, kvalifikačním a dalším
zabezpečením jednotky SDH Obce ve smyslu §29, odst.1 zákona o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů
c. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu preventistu Obce. Určení konkrétní osoby stanoví příloha č. 4; rozsah
působnosti je součástí dokumentace Obce.
Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru Obce je zabezpečeno
systémem místního ohlášení uvedeném v čl. 7
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru Obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.
Čl. 4

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1. Jednotka SDH Obce je ustanovena Obcí pro účely zajištění situací v případě vzniku mimořádných
situací, jakož i z důvodu dalších podmínek požární ochrany v Obci. Její kategorie a početní stav je
uvedeno v příloze 2. Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH je
uvedeno v příloze č. 3. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí vyhlášky o požárním řádu Obce.
2. Členové jednotky se po vyhlášení požárního poplachu pro tyto účely se dále řídí platnými předpisy o
požární ochraně, vnitřními řády pro výjezdové jednotky požární ochrany, jakož i tímto požárním řádem
v částech, které se na ně vztahují.

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:
a.
přirozené: obecní rybník Peklo
b. umělé: 1) požární nádrž u polní cesty směrem na Zvěřínek
2) požární nádrž Na Průhoně
3) síť nadzemních a podzemních hydrantů v obecním vodovodním řadu DN80-100
2. Podmínky využitelnosti :
Vlastník a 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 a trvalou použitelnost zdroje. Vlastník pozemku (příjezdové
komunikace ke zdroji vody pro hašení) musí zajistit trvale volný příjezd pro mobilní požární
techniku. Požární nádrže a podzemní hydranty je povinen přehledně označit informačními značkami ve
smyslu ČSN 75 2411 a ČSN 73 0873 (objem nádrže, hloubka čerpání, umístění hydrantu)
Čl. 6

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem k místním podmínkám
1. Obec neprovozuje činnosti, objekty nebo provozy se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Obcí se běžně
neprovozují rovněž akce naplňujících podmínky účasti většího počtu osob ve smyslu Nařízení
Středočeského kraje č. 6/2010. V případě mimořádného konání takové akce musí být splněny podmínky
tohoto Nařízení Středočeského kraje včetně vyhotovení potřebné dokumentace před jejím konáním.
2. Za období nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím se v katastru Obce považuje :
- období letního sucha (mimořádných klimatických podmínek)
- pálení hořlavých látek na volném prostranství (plánované či nahodilé)
- období sklizně obilovin
- topné období
3. V okamžiku vyhlášení období letního sucha (mimořádných klimatických podmínek) se vyhlašují pro katastr
Obce podmínky uložené
a) Obcí
b) Nařízením orgánů kraje, příp. ústředních orgánů ČR
Obec má od nabytí platnosti stanovených opatření až do jejich odvolání povinnost :
- zajistit informování fyzických i právnických osob v katastru Obce tak, že tyto podmínky vyhlásí
obecně závaznou vyhláškou, jde-li o opatření v přímé působnosti Obce nebo vyvěšením
nařízení dotčených orgánů bez zbytečného prodlení na úřední desce; totéž učiní při ukončení
jejich platnosti,
- zajistí zvýšenou pohotovostní připravenost jednotky SDH Obce
- zajistí důsledné a zvýšené provádění kontrol dodržování vyhlášených stanovených opatření na
území Obce po celou dobu jejich platnosti; v této souvislosti provádí rovněž kontroly trvalé
použitelnosti stanovených vodních zdrojů určených pro hasební účely, zařízení a prostředky pro
vyhlašování požárního poplachu a funkčnost místa určeného k ohlašování požáru.
4. Provádí-li nebo podílí-li se Obec na pálení hořlavých látek na volném prostranství, zajistí u tohoto pálení
dostatečně poučený požární dohled (asistenci) vybavený prostředky požární ochrany, zajistí podmínky
požární bezpečnosti, aby nemohlo dojít k přenesení požáru mimo místo spalování, stanoví osobu
odpovědnou za zajištění spalování a záměr předem oznámí způsobem obvyklým Hasičskému
záchrannému sboru kraje ve smyslu § 5, odst.2 zákona o požární ochraně v platném znění.

Tytéž podmínky platí i pro fyzické nebo právnické osoby. Při záměru provádět tyto činnosti na pozemcích
Obce si musí každý předem vyžádat souhlas Obce (tímto však nejsou nijak dotčena další opatření uvedená
v tomto dokumentu).
V období vyhlášené sklizně obilovin v letním období platí v katastru Obce přísné dodržování podmínek
požární bezpečnosti stanovené provozovatelem těchto činností, který za jejich dodržování zodpovídá.
Nejméně 50 m od míst, kde jsou sklizňové a související činnosti prováděny platí trvalý zákaz kouření a
jakákoliv manipulace s plamenem, výbušnými nebo samovznětlivými látkami nebo zařízeními, jakož i vjíždění
nepovolenými motorovými vozidly do prostoru sklizňových prací – průběžné dodržování těchto i dalších
opatření je společně s provozovatelem takových činností oprávněna kontrolovat i Obec ve své působnosti
prostřednictvím preventisty.
U stohů sena a slámy musí jejich provozovatel dodržovat bezpečné vzdálenosti od vybraných druhů objektů,
lesů a komunikací, které stanoví příloha č.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (viz. příloha č.5
tohoto požárního řádu). Velikost stohu nesmí kapacitně přesáhnout objem 4000 m3.
6. Za topné období se v Obci považuje časový úsek, kdy jsou v převažující míře provozovány lokální
spotřebiče a topidla pracující na principu spalování. Za takové období se u běžného klimatického cyklu
považuje období od konce měsíce září do konce měsíce dubna následujícího roku. Fyzické a právnické osoby
na území Obce jsou povinny dodržovat podmínky požární bezpečnosti stanovené právními předpisy o požární
ochraně, aby nedošlo ke vzniku požáru. Zejména jsou povinny udržovat technický stav topidel, spalinových
cest a souvisejících technických zařízení v nezávadném a bezpečném stavu a provádět jejich pravidelné
kontroly, resp. čištění oprávněnými osobami, jakož i dodržovat bezpečné vzdálenosti od těchto zařízení podle
podmínek výrobců a technických norem. Obec v rámci své preventivně výchovné činnosti poskytuje občanům
na jejich žádost metodickou pomoc, což je však nezbavuje odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících
jim z platných právních předpisů.
Čl.7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec nezřizuje ohlašovnu požárů s trvalou obsluhou. Zřizuje však místo umožňující ohlášení požáru nebo
mimořádné situace na operační středisko integrovaného záchranného systému, které je označeno symbolem
telefonního čísla „150“ nebo telefonního sluchátka. Jedná se o budovu obecního úřadu v Kostelní Lhotě č.6,
tel.: 325 599 019, která je občanům přístupná vždy v denní provozní době úřadu. Mimo tuto dobu není tato
možnost v rámci úřadu k dispozici, přičemž se předpokládá použití vlastních individuálních spojovacích
prostředků nebo blízkých spoluobčanů.
Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v Obci se provádí:
Lokální: ruční rotační sirénou
Všeobecné: obecním rozhlasem, případně ručním megafonem pověřeným pracovníkem nebo zastupitelem
Obce
Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně poplachového
plánu HZS Středočeského kraje
Je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky o požárním řádu
Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení
Neuplatňují se

Čl. 11

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 12.12.2013
Miluše Holešovská, v.r.
zástupce starosty obce

Vyvěšeno: 28.11.2013
Sejmuto: 12.12.2013

Tomáš Drobný, v.r.
starosta obce

PŘÍLOHY
Příloha č. 1
1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požáru Obce.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru Obce určeny
podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Stupeň požárního
poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Další jednotky PO

dle rozhodnutí KOPISu kraje
podle rozsahu události
I.
JPO I Poděbrady
JPO V Kostelní Lhota
O vyhlášení vyššího stupně poplachu a tomu odpovídajícím nasazení jednotek rozhoduje KOPIS v souladu s plošným
pokrytím jednotek v rámci Středočeského kraje a poplachovým plánem Středočeského kraje

Příloha č. 2

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Kostelní Lhota
(zák.133/1985 § 68 odst. 1 a vyhl.247/2001 Sb. příloha č.4)
Dislokace JPO
Kostelní Lhota

Kategorie JPO

Počet členů ve výjezdu

JPO V

min. 11

Minimální počet
Členů v pohotovosti
9

Příloha č. 3

Vybavení JPO SDH požární technikou a věcnými prostředky PO
(dle vyhl. 247/2001 Sb. příloha č. 4)
JPO SDH
Kostelní Lhota

Požární technika a věcné prostředky PO
IFA W50L AS 18
Přívěsná stříkačka PPS 12
Plovoucí čerpadlo Niagara 1

Počet
1
1
1

Příloha č. 4

Preventista Obce
(zák. 133/1985 § 5 odst. 1 písm.e) a § 29, písm. i),k),n)
Preventistou Obce byl jmenován pan Martin Plaček - osoba pravidelně (1x ročně) absolvující odbornou přípravu
preventisty PO

Příloha č. 5

Bezpečnostní vzdálenosti od volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a
komunikací
Objekty nebo prostory

Vzdálenost volného skladu
sena nebo slámy v metrech
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------závody (sklady) v nichž se vyrábějí, zpracovávají
nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky, nebo
na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé
kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)
300 m

ostatní průmyslové nebo zemědělské závody
a střediska nebo les

100 m

okrajové budovy souvislé zástavby obce

50 m

veřejné komunikace

60 m

elektrické vedení o vysokém napětí

30 m

skládky tuhých domovních odpadů(1)

50 m

jiné volné sklady sena a slámy(2)

50 m

---------------------------------------------------------------(1)

Od činné hranice skládky
Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina
skladů, jejichž celkový objem je nejvýše 4000 m3

(2)

