Obecně závazná vyhláška obce Pačejov
č. 1/2007
Požární řád obce Pačejov
Zastupitelstvo obce Pačejov schválilo na svém zasedání v souladu s § 29 odst. 1 písm. e) zákona č.
133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění č. 67/2001 Sb. (dále
jen „Zákon o požární ochraně“) a podle § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I.
ÚČEL
Tento požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen PO) v obci.
Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti PO na území obce. Určuje úkoly osob
pověřených zabezpečováním PO obce a vztahů k těmto osobám.
Článek II.
Organizace požární ochrany
Za PO obce zodpovídá obec zastoupená starostou. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů
stanovených právními předpisy na úseku PO vydává obec tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek III.
Úkoly osob pověřovaných k zabezpečení PO
1. Preventista PO plní zejména tyto úkoly:
a) zpracovává a vede dokumentaci PO obce (§ 1 odst. 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.) v
rozsahu jeho odborné způsobilosti
b) provádí kontrolní činnost:
l požárních preventivních kontrol – v objektech ve vlastnictví obce § 5 odst. 1
písm. d), e) zákona o PO
l dodržování podmínek PO pro akce, kterých se účastní větší počet osob
l v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob na základě předběžné
dohody
l dohlíží na zabezpečení PO v obci
l dohlíží na zabezpečení ohlašoven požáru a místa odkud lze hlásit požár (označení
vybavení, použitelnost)
c) zajišťuje trvalou použitelnost zdrojů vody v obci pro hašení požáru
d) dále zajišťuje
l organizaci preventivně výchovné činnosti (ve spolupráci s velitelem SDH)
l hodnocení činnosti na úseku PO obce
l zpracovává zprávy a rozbory o stavu PO v obci, navrhuje příslušná opatřeních
l projednávání zpráv a návrhů v zastupitelstvu obce

2. Velitel jednotky PO obce plní zejména tyto povinnosti:
l zpracovává plán odborné přípravy členů jednotek požární ochrany (dále jen JPO)
podle „základního zaměření odborné přípravy“ vydaného ředitelstvím HZS
kraje pro příslušný rok
l udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO obce
l zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JPO v rozsahu plánu odborné
přípravy (minimálně jednou měsíčně v délce dvou hodin)
l jednou ročně provádí školení o bezpečnosti při zásahu
l provádí praktický výcvik s technikou – zejména nácvik PO útoku, výcvik užívání
osobní výstroje a výzbroje, ochranných pracovních prostředků
l zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO (pravidelné kondiční jízdy dle
stanoveného předpisu)
l provádí kontrolu požární techniky ve stanovených lhůtách, zajišťuje údržbu a
zkoušky věcných prostředků PO a zařízení PO
l podílí se na roční inventarizaci prostředků svěřených jednotkám PO
l zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách, vedou předepsanou
dokumentaci o činnosti JPO a odborné přípravě, o cvičeních, zkouškách, o
kontrole požární techniky a věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost
stanovena
l zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy
velitelů JPO obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra ČR, HZS kraje
l zajišťuje preventivně výchovnou činnost (ve spolupráci s preventistou obce)
l spolupracuje s preventistou PO obce, plní další úkoly na úseku PO podle rozhodnutí
starosty obce
Článek IV.
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Povinností právnických a podnikajících fyzických osob je, aby ve všech činnostech respektovaly
zásady PO stanovené obecně právními předpisy (zákonem č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška MV 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek PO a zákonem č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy
majícími vztah k požární ochraně.
Článek V.
Povinnosti fyzických osob
Povinnosti fyzických osob PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, § 17, 18 a 19 zákona
č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42, 43 a 44 vyhlášky MV č.
246/2001 Sb., o požární prevenci.
Článek VI.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Obec Pačejov
1. zřizuje na území obce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen SDH) a to:
l jednu jednotku kategorie JPO III Pačejov
l vybavení jednotky: CAS 32 – T 148, 1P90215, AVIA 30 DVS 12 KT 27-58
l dvě jednotky kategorie JPO V Strážovice a Velešice

l vybavení jednotek: PPS 12
l
l Funkce: velitel jednotky: (viz příloha č. 1)
l
zástupce velitele: (viz příloha č. 1)
l
strojníci: (viz příloha č. 1)
l hasiči: (viz příloha č. 1)
2. Obec zajišťuje:
l prostředky nezbytné pro provoz jednotek SDH
l zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO pro potřeby svého územního obvodu
zejména: požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice, atd.
l potřebné zásoby pohonných hmot
l členům JPO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
l vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JPO
l alespoň jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JPO
l účast velitele JPO, strojníků a dalších členů jednotky na odborné přípravě
Článek VII.
Zdroje požární vody
1. Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti (viz. § 29 odst. 1,
písm. k).
2. Zdroje požární vody v obci pro účely PO:
l hydranty na vodovodních řadech (viz příloha č. 2)
l požární nádrže (viz příloha č. 2)
Článek VIII.
Ohlašovny požárů a vyhlašovny požárního poplachu
1. V katastru obce není určena ohlašovna požáru, žádné místo neodpovídá požadavkům zákona
č. 246/2001 Sb., § 35.
Další místa odkud lze hlásit požár:
l veřejné telefonní automaty
l Obecní úřad v Pačejově – nádraží (v pracovní době)
2. Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH se provádí následujícími způsoby:
l sirénou
l voláním HOŘÍ
Po vyhlášení se členové jednotky SDH co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Pačejově č.
p. 26 nebo na určené místo stanovené velitelem jednotky.
Článek IX.
Způsoby zabezpečení pohotovostních jednotek
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
1. Nepřetržitou službou kraje HZS
2. Akceschopností JPO obce
l obec ověřuje, alespoň jednou ročně, plnění tohoto požárního řádu vyhlášením

cvičného požárního poplachu JPO obce
l od vyhlášení cvičného požárního poplachu může být upuštěno v případě, že byla
akceschopnost JPO obce v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo k jinému
zásahu s kladným výsledkem

Článek X.
Výpis z poplachového plánu
1. Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle poplachového plánu
HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje JPO. Jednotky obvolává velitel zásahu
prostřednictvím operačního střediska HZS.
2. K požáru jsou povolávány následující jednotky:
HZS PK, SDHO Horažďovice
HZS PK, SDHO Klatovy
Článek XI.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne 8. února 2007.
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