MĚSTYS CHOLTICE

Obecně závazná vyhláška
městyse Choltice
č. 1/2010,
kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD městyse Choltice
Zastupitelstvo městyse Choltice se na svém 1. zasedání dne 28. ledna 2010 usnesením
č. 1 usneslo vydat na základě ustanovení §10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád městyse Choltice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v městysi a místních částích městyse.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v městysi
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti městyse odpovídá městys Choltice,
který plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů
o požární ochraně. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru městyse je zajištěna dvěma
jednotkami sborů dobrovolných hasičů městyse podle čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami dle Požárního poplachového plánu Pardubického kraje v návaznosti na stupeň
poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č.3, nebo ve výpisu z Požárního
poplachového plánu Pardubického kraje.
2. Za činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů odpovídají velitelé jednotek.
3. Za požární ochranu městyse odpovídá starosta městyse.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považují: sklizeň obilovin a pícnin, sušení a uskladňování sena a jarní vyhrabování trávy,
při kterém dochází k pálení vyhrabaného listí. Požární bezpečnost při provozování těchto
činností je zabezpečena stálým dozorem z řad pracovníků provozovatele činnosti, nebo
občanů.
2. Další činností, při které hrozí zvýšené riziko vzniku požáru je rozdělávání otevřeného
ohně v blízkosti objektů a v soukromých zahradách. Požární bezpečnost při provozování
těchto činností musí být zabezpečena stálým dozorem prováděným osobou starší 18-ti let,
po celou dobu trvání činnosti.
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3. Rozdělávání otevřeného ohně v blízkosti seníků a stohů a ponechávání otevřeného
a doutnajícího ohně bez požárního dozoru, je zakázáno.
4. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek, případně s dlouhodobě
vysokou teplotou vzduchu, období sklizně, posklizňových úprav, uskladňování pícnin,
obilovin a topné období.
5. Požární bezpečnost v tomto období, při provozování požárně nebezpečných činností
souvisejících s tímto obdobím, je zabezpečena požárním dozorem z řad pracovníků
provozovatele činností, vydáním zákazu kouření a zákazu rozdělávání otevřeného ohně.
6. Další dobou se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, je konání společenských zábav
a kulturních vystoupení, kdy se v prostorách konání nachází větší počet osob.
7. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
Choltický zámek v době pořádání společenských akcí. Požární bezpečnost v tomto
objektu si zabezpečují provozovatelé činností, popřípadě podle dohody pořadatel
společenské události, stanovením požárního dozoru při jednotlivých společenských
událostech. Konkrétní složení požárního dozoru a počet osob bude upřesněn před
začátkem konání společenské akce.
8. Další objekty se zvýšeným rizikem požáru:
Cyklos, v.d.
ALIN – NÁBYTEK s.r.o.
KOVODĚL CZ s.r.o.
Šaravec a Ruč s.r.o.
9. Obdobně platí nařízení Rady Pardubického kraje č. 1/2006 ze dne 27.července 2006,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů.
Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Nepřetržitou službu zajišťují požární stanice HZS Pardubice a Přelouč (tísňové telefonní
číslo 150, příp. 112).
2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů městyse se svolávají sirénami umístěnými na požární
zbrojnici, na základní škole, SMS a AMDS zprávami. (Sirény spouští dálkově krajské
operační středisko HZS Pardubice.)
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, kategorie, početní stav a vybavení
1. Městys Choltice zřizuje dvě jednotky Sboru dobrovolných hasičů, uvedené v příloze
č.1. Dokumenty o zřízení jednotek jsou: zřizovací listina JSDH, dohoda o členství
v JSDH a jmenovací listina velitele JSDH. Kategorie, početní stav, vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů
městyse jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu
městyse.
2. Členové JSDH Choltice JPO III se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji
dostaví do požární zbrojnice na Nám. Sv. Trojice 292 nebo na jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.
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3. Členové JSDH Choltice – Ledec JPO V se při vyhlášení požárního poplachu
co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Ledec 29 nebo na jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.
Čl. 6
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. Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
Přirozené:
a) rybník Marešák - východní část městyse a chatová oblast,
čerpací stanoviště – příjezdové cesty k rybníkům
b) rybník Řehák – východní, střední a západní část městyse + Choltický zámek,
čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
c) rybník Zrcadlo – Choltický zámek,
čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
d) rybník Chrtnický – obec Chrtníky,
čerpací stanoviště – příjezdová cesta k rybníku
e) rybník Cukrák – Cyklos v.d.,
čerpací stanoviště – hlavní silnice kolem Cyklos v.d. u benzinové stanice
f) rybník Stružný – místní část Ledec
čerpací stanoviště – komunikace procházející kolem rybníka
Umělé:
a) vodovodní síť městyse - dle projektu vodovodní sítě a místní znalosti
b) v letních měsících požární nádrž (bývalé koupaliště)
čerpací stanoviště - příjezdová cesta k požární nádrži – hrana nádrže
2. Městys v případě potřeby 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, který v jednom vyhotovení předává
jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl.5 a jednotce HZS
Pardubického kraje.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), 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 povinen1) 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.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1. Ohlašovny požáru nejsou v městysi zřízeny.
2. Jako místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních budek, které jsou označeny
symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste požár".
3. Seznam míst pro hlášení požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je jednoznačný
a nezaměnitelný s jinými signály).
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v městysi vyhlašuje:
a) místním rozhlasem
b) ohlášením události na linku 150 nebo 112 - KOPIS (krajské operační informační
středisko) vyhlásí požární poplach členům JSDH městyse pomocí AMDS a SMS
zprávy na osobní mobilní telefony
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje
Seznam je uveden v příloze č. 3
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Požární řád je platný na celém území městyse Choltice, místních částí Ledec
a Podhorky.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.

……………………..

…………………………….

Mgr. Tomáš Bolek
místostarosta městyse

Ing. Jan Málek
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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Příloha č. 1:
Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů městyse Choltice a Choltice – Ledec
JPO III Choltice
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Nám. Sv. Trojice 292

JPO III/1

15

Požární technika a věcné prostředky PO

Minimální počet členů
v pohotovosti
1+3
Počet

T 148-CAS 32 – cisternový automobil

1

A 30 DVS – technický automobil

1

A 31 DA dopravní automobil

1

PPS 12 přenosná stříkačka

1

Motorová pila Husqvarna

2

Dýchací přístroj Dräger a Scott

2+2

Radiostanice přenosná Icom a HYT TC 700

2+4

Radiostanice vozidlová Motorola GM 300

2

JPO V Choltice - Ledec
Dislokace JPO
Ledec 29

Počet členů

Kategorie JPO
JPO V

9

Požární technika a věcné prostředky PO

Minimální počet členů
v pohotovosti
1+3
Počet

A 30 DVS – technický automobil

1

PPS 12 přenosná stříkačka

1

Radiostanice vozidlová Motorola GM 300

1

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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Příloha č. 2
Seznam míst, odkud lze hlásit požár v městysi Choltice
a) telefonní budka u prodejny Jednota Choltice
b) budova úřadu městyse Choltice - v pracovní době:
Po a St od 7 do 17 hod.
Út, Čt a Pá od 7 do 15 hod.
c) vrátnice Cyklos v.d.
d) telefonní budka u požární zbrojnice Ledec 29

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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Příloha č. 3
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY DLE POŽÁRNÍHO
POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
Poplachový plán městyse Choltice
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru městyse určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
1. Stupeň poplachu
532011 Stanice Přelouč
532105 Choltice
532216 Lipoltice
532111 Přelouč
2. Stupeň poplachu
532239 Turkovice
532010 Stanice Pardubice
531100 Heřmanův Městec
532201 Břehy
531218 Načešice
532247 Zdechovice
3. Stupeň poplachu
532229 Řečany nad Labem
532100 Lázně Bohdaneč
532106 Kladruby nad Labem
532109 Rohovládová Bělá
531104 Chrudim
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR
Legenda:
JPO - jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO - název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO III/1 - kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů - skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční
zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek
požární ochrany.
Minimální počet členů v pohotovosti - minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro výjezd minimálně 1+3
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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