obec Větřní
obecně zánaznávyhláška č. 1/2008
o požárním řádu obce větřní
Zastupitelstvo obce Větřní se na svém zasedéni dne 18.2.2008 usneslo Vydat na základě $ 29
odst. l písm. o) zil<ona č. 13311985 sb., o poŽární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s $ l0 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zríkona č. t28l2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

roŽÁnnÍ ŘÁn oBcnvnrŘNÍ

Čt. t
Úvodní ustanovení
Požárni řád obce Větřní upravuje organizaci a zásady zabezpečeni poŽárni ochrany v obci
větřní a jejich částech: Dobrné, Hašlovice, LvŽné\Nahořany, Němče, Zátoťt,Zátořlské Dvory
podle $ 15 odst. l našizeni vlády ě. 17212001 Sb., k provedení zékona o požétmiochraně, ve
znění naÍízenívlády č,. 49812002 sb.

Čt.z

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požárni ochrany v obci

ochrana životů,zďraví a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na itzemi obce a jejich částíje zajištěna jednotkou sboru
dobrovohých hasičůobce Větřní (dále jen ,gJSDHo") podle článku 5 a dále jednotkami
požárni ochrany podle poŽárního poplachového plánu kraje uvedenými v příloze č.1 této
vyhlašky.

Čt. g
Podmínky požfunibezpeěnosti při ěinnostech, v objektech nebo v době
zrnýšenéhonebezpeěí vzniku požáru se ďetelem na místnísituaci

(I) Začinnosti, při kterých hrozí nebezpečívzniku

poŽěru, se dle místníchpodmínek považují

spoleoenské, kuítumía sportormí akce'konané ve veřejně,přístupných objektech a prostorech,
ťd. shromaŽďuje více než 200 osob.

'"

(2) Zadobu se zvýšeným nebezpeěím vzniku požáru se dle místníchpodmínek povaŽuje

a) období vytlživanípffrodního prostředí k
b)

c)

rekreačnímúčelůmod

l.

4. do 31. l0.

kalendářního roku
období mimořádných klimatických podmínek - období déletrvajícíhosucha. Začáteka
ukončeníobdobí déle trvajícího sucha vyhlašuje hejtman pro celý kraj nebo jeho část.
PoŽárni bezpečnost v těchto obdobíchje zpřísněna.
období provádění činnostípři hospodďení v lese - období spaloviíní hořlaqých látek
na volném prostranství při činnostech při hospodďení v lese spojené s pálením
nezpracovatelného odpadu po těŽbě ď po celkové ukončenípálení, věetně dohlídkové
činnosti

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečímvzniku požaru se dle místníchpodmínek považtljí
shromďďovací místnosti, ubyovací zašizení,kultumí zaŤizeni. Za zajištění požarní
bezpečnosti v objektech odpovídá provozovatel dané činnosti.

(4) Pro zajištění poŽárni bezpeěnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečívzrriku požáruplatí příslušná ustanovení nďízení Jihočeského kraje.

Čt. +
Způsob nepřetrŽitéh o zabezpeěeni poŽární ochrany

(1) Přijetí ohlrášení poŽárv, Žive|ni pohromy ěi jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem míst urěených pro ohlášení poŽáru a míst odkud lze ohlásit požát,
uvedených v č:l.7.
(2) ochrana životu, zdravi a majetku občanůpřed požary, Živelními pohromami a jinými
mimořádnými udrílostmi v katastru obce je zabezpeěena jednotkami požární ochrany,
uveden;ými v ěl.2 odst. 1.
(3) obec ověřuje pohotovost JsDHo alespoň jednou roěně vyhlášením cvičnéhopoŽrírního
poplachu. od kontroly lze upustit u JSDHO jejiŽ dobavýjezdu byla v roce ověřena výjezdem
'
kpožáru nebo jinému zésahu.

Čt. s
Jednotky sboru dobrovolných,hasičůobce, kategorie, početnístav a'
vybavení
..r

obec ďtzuje jednotku sboru dobrovolnýph hasičůobce, zařazenou do přislušné kategorie,
jejížpočetnístav a vybavení poŽárnítechníkou je uvedeno v příloze č"1.

t

Čt. o
Přehled o zdrojích vody pro hďení požiriu a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalšíchzdrojů vody pro hďení požári a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

obec stanovuje následující zdroje vody pro hašenípožari a dalšízdroje požérnivody, které
musí svou kapacitou, umístěníma vybavením umožnit účinnýpožanízásah:

obec:

Větřní

zdroi vody:
hydrantová síť

dalšízdroi vody:

Rybník Herďrák - Větřní horní část,
čerpacístanoviště - komunikace na

hÍázi
řeka Vltava

Čt.l

Seznam ohlašoven požari a dalšíchmíst, odkud lze hlrísit požar a jejich označení

(l) ohlďovnami poŽáru jsou
_
_

JIP_Papírny větřní a.s., Papírenská 2 - vrátnice tel: 380 909 l l1
budova obvodního oddělení Policie ČR, šumavská l29, Větřní _tel 974 232 740

(2)
_
_

Dalšímimísty, odkud lze hlásit požiír,jsou

budova obecního uřadu větřní, Na Žofíně l91 - tel: 380 732373
veřejné telefonní automaty na'(:zemí obce Větřní - tísňová linka l50' l

l2

Způsob'yhláš.,r?|o*u*,no poplachu
Vyhlášení poŽarníhopoplachu v obci']se pťovádi

a)

'

signálem "POŽÁRNÍ poprecH'', kteý je vyhlašovrán elektronickou sirénou
( napodobuje hlas trubky troubící,,Ho-ŘÍ, Ho-ŘÍ' po dobu minuty, signál je
doplněn mluven;ým slovem)

l

b)

v pffpadě poruchy technických zařizeni pro vyhlášení požárního poplachu se poŽárn
poplach vyhlďuje ýstraŽrým zaŤizeuím poŽárního vozidlao nebo vozidla policie ČR
včetně podávríní informace o mimořádné udrílosti zvukovým z'aŤruenimvozidla.

Čt. q
Seznam sil a prostředků

Seznam

sil a

prostředků jednotky poŽarní ochrany podle výpisu zpožárního

poplachového plárru Jihočeského kraje je uveden v pfiloze č. 1.

Čt. to
Účinnost
Tato vyhlráškanabyváúčinnosti patnácým dnem po dni vyhlášení.

rff*Hrt

lffi

Pfiloha č.1 - seznam sil a prosťedků jednotky požárni ochrany

Vyvěšeno na ďední desce dne: /[ !'' 2'00l
Sejmuto ztřednídesky dne: rL 5' W8

Jiří Kubík

"*":ž.{-

Příloha č. l

SEZNAM sIL A PROSTŘEDKŮ JEDNoTKY PoŽÁRNÍ ocrrntNY Z poŽÁnNÍHo
PoPLAcHovEHo PLÁNU KRAJE

1) Seznam sil a prostředků JSDHO Větřní:
Kategorie

JPO

Dislokace
JPO

JSDHO

ÍIJ/l

Větřní

ZŤizovatel

Počet
členů

obec Větřní

t2

Technika

*CAs 32 T, Tatra 8l5 PR 2 235

6x6.

l, AVIA Á

Plovoucí čerpadlo ,'Plovčer mini,, Honda

* Požéttnitechnika je

GXw

3l

3K

160

v

majetku JIP-Papírny Větřní a.s. a je určena k využívánípři plnění
ukolů JSDHO Větřní v souladu s nájemní smlouvou ze dne29.I0.2OO7

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.

Oboe

KU obce Větřní

stupoň
,ňnnlltahl'i,

Větřní

Větřni

Hašlovice
Všeměry_

Zátoň

ZáhoíÍ u
Větřní
Zátoňské
Dvory

í. jednotka Po
názevJPo:

2.Jednotka PO

Krumlov

Krumlov

HZS PS Ceský

název

JPo

:

HZS PS Ceský

HZS PS Frvmburk
HZS PS Ceský

JsDHo Chvalšinv

HZS PS Frvmburk
HZS PS Ceský

JSDHO Přízeř
HZS PS Ceský

Krumlov

Krumlov

JSDHo Přízeř

HZS PS Ceský
Krumlov

JSDHO Přízeř
HZS PS Ceský
Krumlov

JSDHO Přízeř

HZS PS Ceský
Krumlov

Krumlov

3.jednotka PO
název JPo :

4jédnotká Po
název JPO

JSDHo Větřní

JSDHo Káiov
JSDHo Hořice

JSDHO Přízeř

:

na Šumavě

JSDHO

JSDHo Hořice

JSDHO Holubov

JSDHO Káiov
HZS PS

Chvalšinv

JSDHo Větřní
JSDHO

na Šumavě

Frvmburk

JSDHO

HZS PS Český
Krumlov

Frvmburk

RoŽmitálna
Šumavě

JSDHO Větřní

Frvmburk

JsDHo VyššíBrod

Frvmburk

JsDHo Malšín
HZS PS

JsDHo VvššíBrod

HZS PS Ceský

.Krumlov

JsDHo Vyšši Brod

JSDHO

JSDHO Větřni
JSDHO
Frymburk

HZS PS

Frvmburk

JSDHo Černá
v Pošumaví

