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Obec Řepov
okres Mladá Boleslav
Obecně závazná vyhláška obce Řepov
č. 1/2013
kterou se vydává požární řád obce Řepov
Zastupitelstvo obce Řepov schvaluje a vydává dne 16. září 2013 v souladu s ust. § 10 písmo
d) § 35 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecních zřízení, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 29 odst. 1 písm, o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce Řepov:

a. 1
Účel
Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany v obci, vymezuje
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní
povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru, upravuje způsob hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení,
způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.
čI. 2

Organizace požární ochrany v obci
1)

Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná
s občany podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní
správy starosta obce nebo j ím pověřený zástupce.

2)

V objektech které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahů,
plní obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám.

3)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkami dle Požárního
poplachového plánu Středočeského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky
jsou uvedeny v čl. 7 této vyhlášky.

4)

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech maj ících vztah k požární ochraně
obce.
čI. 3

Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny obecně
závaznými právními a technickými předpisy (např., § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními
požárního řádu obce nejsou dotčeny.

Při provozování činnosti dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požárni
ochrany.
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny závaznými předpisy (např. § 17, § 18 a další
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními
požárniho řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činností dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.
čI. 4

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1)

Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje delší období vysokých teplot a
mimořádného sucha.

2)

Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru na území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad
obvykJým způsobem (rozhlasem, na úředních deskách a plakátovacích plochách).
Vyhlášení období nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským
úřadem Středo českého kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.

3)

Pro období vysokých teplot a mimořádného
opatření:

sucha se stanoví následující preventivní

a)

zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech,
kde může dojít kjeho rozšíření. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou
tímto dotčena.

b)

zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství.
právních předpisů nejsou tímto dotčena.

c)

zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel
zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel
používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních. Tato vozidla musí
být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker
nebo jiným obdobným zařízením.

d)

zákaz táboření mimo vyhrazené prostory.

e)

zákaz používání vody z nádrží používaných pro hašení požárů kjiným
Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Ustanovení zvláštních

účelům.

č.5
Zdroje požární vody
Obec zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak,
aby byla vždy použitelná.
Jako zdroje požárni vody pro obec určuje:
1)

Potok Klenice u hráze na pravém břehu

2)

Požárni nádrž u firmy MPL kom. spol. Řepov 174.

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. Tento
v jednom vyhotovení předává jednotce Hasičského záchranného sboru Středo českého kraje.

čI. 6
Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu
V katastru obce Řepov jsou tato kontaktní místa pro ohlášení požáru:
Obecní úřad Řepov, č. p. 36

tel. 602 640476;

starosta obce Milan Zachař
místo starosta obce ing. Petr Křivský
místostarosta Josef Rychlý

326333 833

tel. 602 640476
tel. 605 293 462
tel. 604 756 952

čI. 7
Výpis z požárního poplachového plánu kraje
I. stupeň

HZS Středočeského kraje

tel.

112

150

čI. 8
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva
Řepov dne 2. července 2007 a nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

obce

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost obecně závazná vyhláška obce Řepov
č. 2/2006, kterou se vydal požární řád obce.

V Řepově dne 16. září 2013
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Josef Rychlý
místostarosta

"Vyvěšeno dne: 9.září 2013
I

Sejmuto dne:

