Obecně závazná vyhláška č. 2/ 2011
Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 1, písm. o/ zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10, § 35 a § 84 odst. 2, písm. h, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Nebovidy
a místní části Hluboký Důl
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Nebovidy 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. 498/2002Sb., v platných zněních.
Čl. 2
Zabezpečení požární ochrany v obci
a) ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěno jednotkami HZS Středočeského kraje a
jednotkou SDH podle čl. 7 této vyhlášky.
Hasičské jednotky:
1/ Jednotky HZS Středočeský kraj, územní pracoviště Kolín
/ další jednotky dle územního operačního plánu HZS /
2/ Jednotka SDH Hluboký Důl – JPO V. / bez dopravních možností,
jako záložní a vodu předávající jednotka /.
b/ k zabezpečení úkolů podle písm.a/ : Obec pověřuje kontrolou dodržování povinností,
stanovenými předpisy o Požární ochraně starostu a místostarostku.
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 místních
podmínek považuje :
- společenské, kulturní a sportovní akce konané ve veřejně přístupných objektech a
prostorech, kde se shromažduje větší počet osob. Požární bezpečnost při těchto akcích
zabezpečuje pořadatel nebo organizátor akce. Povinnost nahlášení pořádání akce na Obecním
úřadě obce Nebovidy.

2/ - za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje období dlouhotrvajícího
sucha.
3/ - za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují
podnikatelské objekty v katastru obce. Pro jednotlivé podnikatelské objekty platí konkrétní
schválené požární předpisy a schválený požární řád a poplachové směrnice HZS.
Čl. 4
Všeobecné podmínky požární bezpečnosti
Všeobecné podmínky požární bezpečnosti při provozu spotřebičů paliv, komínů a
kouřovodů jsou uvedeny: Příloha č. 1.
Čl. 5
Požární poplachová směrnice pro budovu Obecního úřadu obce Nebovidy
Je uvedena v: Příloha č. 2
Čl. 6
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1/ Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Kolín tísňové volání č.150 , příp. 112
2/ Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno místy určených pro ohlášení požáru a místy odkud lze ohlásit požár uvedených
v čl. 9 této vyhlášky.
3/ Každý, kdo zjistí nebo uvidí požár je povinen jej ohlásit.

Čl.7
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1/ Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Zařazení do kategorie, její početní
stavy, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v přílohách a které jsou nedílnou součástí požárního
řádu obce a budou řádně aktualizovány
a/ Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hluboký Důl / Příloha č. 3 /
se silami, technickými a dopravními prostředky / Příloha č. 4 /
2/ Obec řádně zajišťuje a vybavuje jednotku sboru dobrovolných hasičů vybavením,
technikou a věcnými prostředky dle provozních potřeb .
3/ Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v místě dislokace a budou telefonicky úkolováni.

Čl. 8
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti.Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů.
1/ Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro účinný
požární zásah :
- Nebovidy – bez zdroje vody
- Hluboký Důl - požární nádrž
GPS: 49°59‘ 59.881“ N – 15°13‘ 25.223“ E
- Hluboký Důl - rybník – majitel Poline s.r.o
GPS : 50°0 ‘ 2.751“ N – 15°13‘ 23.604 E
2/ 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, který
v jednom vyhotovení předává jednotce SDH Hluboký Důl a jednotce HZS Středočeského
kraje, územnímu stanovišti Kolín. Plánek zdrojů vody : Příloha č. 5
3/ Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s § 7, odst. 1 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, umožnit použití požární
techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích
stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost vodního zdroje.
4/ Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení / je povinen dle §
7, odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistit volný průjezd pro
mobilní požární techniku. Vlastník provede prokazatelně tuto povinnost na další osobu /
správce, nájemce, uživatele / nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1/

Obec zřizuje následující místa pro hlášení požárů :
V obci Nebovidy:

kancelář Obecního úřadu - v pracovní době veřejná telefonní stanice u Obecního úřadu
tel. č. 150, popř. 122
využití vlastních mobilních telefonů občanů – tísňová volání č. 150, 112
v části Hluboký Důl :
bez označených ohlašoven požáru využití vlastních pevných telefonních linek a
mobilních telefonů občanů tísňová volání č. 150, 112
využití kontaktu na členy SDH Hluboký Důl

Čl. 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí sirénou :
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/ v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se hasičský
poplach vyhlašuje náhradním výstražným zařízením / výstražným zvukovým zařízením
hasičského auta, trubkou, voláním HOŘÍ / po dobu nejméně 2 minut /
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení. Nabytím
účinnosti této obecné závazné vyhlášky se zrušuje Vyhláška č. 9., ze dne 2.11. roku 2000.
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