Obec OSEK
Obecně závazná vyhláška
obce Osek č. 2/2009 ze dne 14. 12. 2009

Požární řád obce Osek
Obec Osek na základě usnesení zastupitelstva ze dne 14. 12. 2009 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1.
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 zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10
písm d) a §84 a § 35 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Osek 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 Osek
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Osek, která plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále
jen SDH) obce podle čl. 6 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami předurčenými pro
zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu.
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor Beroun požární stanice Hořovice, kategorie JPO I
b) Jednotka SDH Osek, kategorie JPO V
c) jednotky SDH městyse Komárov, kategorie JPO III
Čl. 3
Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
1. Období nepříznivých klimatických podmínek
Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely této vyhlášky považuje období
mimořádného sucha. Období mimořádného sucha pro katastrální území obce Osek vyhlašuje na
základě dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek po konzultaci s vyššími územně
správními celky starosta obce formou nařízení obce. Pro období mimořádného sucha se stanoví
následující preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde se
může rozšířit
b) zákaz pálení odpadu na volném prostranství
c) zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty výjimkou vozidel, která zde

provádí pracovní činnost
d) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů,
přičemž v tomto prostoru je každý povinen strpět zákonná omezení.
2. Vznik mimořádných událostí
Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují hromadné dopravní
nehody, bezprostřední nebezpečí úniku hořlavých látek nebo toxických plynů. Pro případ vzniku
mimořádné události podle tohoto odstavce se stanoví následující opatření:
a) součinnost Hasičského záchranného sboru kraje, Policie ČR, Zdravotní a hygienické služby,
JSDH obce, případně dalších orgánů státní správy, podnikajících fyzických a právnických
osob zabezpečuje operační středisko HZS Středočeského kraje.
b) uvedené složky zabezpečují ochranu osob a majetku před následky havárie podle pokynů
operačního střediska HZS Středočeského kraje
c) každý je povinen strpět omezení a provést nezbytně nutná opatření v souvislosti s ochranou
osob a majetku před následky mimořádné události.
3. Topné období
Za topné období se považuje období od 15. září kalendářního roku do 31. května roku
následujícího. Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem
spalin do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a pravidelné řádné vyčištění komínových
těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad
Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření :
a) při provozu tepelných zdrojů a při skladování kapalných a plynných paliv musí být
dodržovány návody výrobců příslušných technologických zařízení včetně respektování
stanovených bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů
b) v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně
kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení musí být provedena účinná opatření
k zamezení vzniku a rozšíření požáru
c) odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán na určená místa a to do
nehořlavých uzavíratelných nádob.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 8
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotka SDH, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec zřizuje jednotku SDH obce. Kategorie, početní stav, vybavení požární technikou a
věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je
nedílnou součástí požární řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice, Osek čp. 21.
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Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) Přirozené: (řeky, potoky, rybníky)
Červený potok – čerpací stanoviště u jezu u hlavní silnice směr Komárov, kapacita podle
průtoku vody, podmínky použitelnosti – plovoucí čerpadlo po celý rok
b) Umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, apod.)
1. požární nádrž v Oseku ( v Oseku na návsi za restaurací Slavoj vlevo, dále až na konec
ulice za posledním domem – špatný přístup pro CAS) kapacita.170 m3, podmínky
použitelnosti pouze plovoucí čerpadlo, výtlak 10 m
2. hydrantová síť – u obchodu, u zastávky BUS, u dětského hřiště
2. U každého zdroje požární vody musí být upraveno čerpací stanoviště označené tabulkou.
3. Vlastníci, správcové a uživatelé zdroje požární vody jsou povinni umožnit přístup ke zdroji
požární vody a její využití pro účely požární ochrany.
4. Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 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 komunikace
sám.
5. Dočasné vyřazení zdroje požární vody z provozu (například z důvodu opravy) je vlastník,
správce nebo uživatel povinen oznámit operačnímu středisku HZS Středočeského kraje.
Čl. 7
Ohlašovny požárů
Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů a místa pro ohlášení požáru
1. Ohlašovna požáru - Obecní úřad Osek, je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“
2. Místa pro ohlášení požáru, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ jsou tyto:
a) byt starosty
b) byt místostarosty
c) byt starosty SDH Osek
d) byt velitele jednotky SDH Osek
3. Přesné adresy a telefonické spojení jsou uvedeny v příloze č. 2
4. Ohlašovny požárů v případě oznámení požáru, ihned volají tísňovou linku 150.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci 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)
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V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci vyhlašuje z požárního automobilu.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany SDH podle výpisu z požárního poplachového
plánu obce OSEK, Středočeského kraje je uveden v příloze č. 3
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší požární řád ze dne 14. května 2003
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dne 1. 1. 2010

…...................
Vlastimil Ungr
místostarosta

….........................
Dušan Kubovčiak
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 12. 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2009
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2009
Kategorie a početní stav jednotky SDH Osek
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů

OSEK

V

10

4

Vybavení jednotky SDH Osek požární technikou a věcnými prostředky
Požární technika a věcné prostředky

Ks

ASC 25 Š 706 RTHP

BE 15 - 79

1

Ford Tranzit 100

S6S3772

1

Přenosná motorová stříkačka PS 12
Přívěs nákladní, valník JINOS 705B

1
5S53598

1

Plovoucí čerpadlo Amphibio 1500

1

Dýchací přístroje SATURN

3
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2009
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit
Ohlašovna požárů
Jméno

Číslo popisné Telefon

Iva Belšánová – obecní úřad, od 8.00 do 15.00 hodin

Místa pro hlášení požárů
Jméno

Osek 21

311 572 144, 724 768 150

Číslo popisné Telefon

Dušan Kubovčiak - starosta

Osek 124

311 572 298, 734 733 543

Vlastimil Ungr - místostarosta

Osek 235

311 573 263, 604 991 778

Václav Šmíd – velitel SDH

Osek 242

311 573 318, 731 525 462

Jiří Kusý – velitel JSDH

Osek 126

311 572 658, 724 078 589
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2009
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje
1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny
požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární
ochrany
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

Třetí
jednotka PO

Čtvrtá
jednotka PO

Pátá
Šestá
jednotka PO jednotka Po

I.

Stanice
Hořovice

Osek

Komárov

x

x

x

II.

Stanice
Beroun

Žebrák

Lochovice

x

x

x

III.

VHJ Jince

Jince

Ohrazenice

Zbiroh

Zdice

Hostomice

IV.

Stanice
Radnice

Stanice
Příbram

Stanice Dobříš Stanice PlzeňPobřežní

Stanice
Rokycany

Stanice
Řevnice

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
územně příslušného operačního střediska HZS ČR
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