OBEC KAKEJCOV
Obecně závazná vyhláška
č.2/2011
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Kakejcov se na svém zasedání dne 30.5.2011 usneslo vydat na základě
§29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Kakejcov 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
(1) 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 „JSDHO“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany dle
platného výpisu z operativní dokumentace I.c. – Poplachového plánu Plzeňského kraje.
(2) Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany
v obci a navrhnout ji k projednání nejméně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných
událostech majících vztah k požární ochraně obce.

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 podmínek
považuje:
a) Pálení klestí v lese.
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky,
kterou zabezpečí osoba, jež tyto lesní práce organizuje a zodpovídá za ně. Tyto práce musí
být rovněž předem ohlášeny operačnímu středisku HZS Rokycany
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
situace vyhlášená krajským úřadem Plzeňského kraje nebo Obecním úřadem v Kakejcově
podle meteorologických podmínek nebo jiné situace.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena
a) zvýšenou bdělostí členů jednotky PO obce
b) zákazem rozdělávání ohňů mimo zastavěnou část obce
c) mimořádnou kontrolou dostatečnosti vodních zdrojů
d) mimořádnou kontrolou vybavení jednotky PO obce
e) podle situace může starosta obce spolu s velitelem jednotky JSDH obce ustavit požární
hlídky či přijmout jiné opatření směřující ke zvýšení požární bezpečnosti.
(3) V obci se nenacházejí žádné objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem míst pro ohlášení požáru, uvedených v čl. 7.
(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. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie této jednotky, její
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou
uvedeny v příloze č.1. Tato příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) Víceúčelová vodní nádrž
- umístěné v jižní části obci, severně od dvoupatrového bytového domu
Čerpací stanoviště se zřizuje na jižním břehu. Pro požární účely má omezenou kapacitu
cca 4000m3 – nádrž nemá vydatný přítok .
(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 a
komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce HZS Rokycany.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen
a) v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody
pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární
techniku a trvalou použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen
(a) 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 komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou
„Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”. Jejich seznam je uveden
v příloze č.2, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí podle přílohy č.2.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Podle výpisu z požárního poplachového plánu je uveden v příloze č. 2.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2006 Požární řád obce ze dne 30.10.2006

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.6.2011
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2011 – Požární řád obce

Obec Kakejcov zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie V.
Základní početní stav členů

9

Počet členů v pohotovosti pro výjezd

4

Funkce:
Velitel

1

Velitel družstva

2

Strojník

2

Hasič

4

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany:

OA LADA NIVA

1

Motorová stříkačka PPS 12 - přívěs

1

Členové jednotky se shromáždí u hasičské zbrojnice a jednotka vyjíždí do 10 minut po
vyhlášení poplachu.

Příloha č.2 k OZVč.2/2011

POŽÁRNÍ POPLACH
SE V OBCI KAKEJCOV VYHLAŠUJE
- na sloupu u hasičské zbrojnice

SIRÉNOU
MÍSTNÍM ROZHLASEM

(25s-10s-25s)

- na Obecním úřadě znělkou - nahrávkou signálu hoří
- voláním HOŘÍ

MÍSTA PRO OHLÁŠENÍ POŽÁRŮ

Josef Brožík

Kakejcov 5

602 343 654

František Dolák

Kakejcov – Drážky 42

371 783 267

KAŽDÝ POŽÁR OKAMŽITĚ HLASTE NA OPERAČNÍ STŘEDISKO

OPIS HZS - 150, 112, 950 325 111

výpis operativní dokumentace OPIS HZS

Kakejcov

I. stupeň poplachu
- 2 SDH MIROŠOV

tel.

371 78 30 16 371 78 30 97

371 78 31 37

- 5 SDH Příkosice
- HZS ROKYCANY

Kakejcov - Drážky

150

950325111

- 5 SDH Kakejcov

tel.
tel.

- 2 SDH MIROŠOV

tel.

371 78 30 16 371 78 30 97

- 3 SDH HRÁDEK
- 5 SDH Příkosice

tel.

602 46 92 69 371 78 77 11 371 78 73 93

- HZS ROKYCANY

tel.

602 491 941

150

724 169 037

371 78 31 37

950325111

PŘI VYHLÁŠENÍ VYŠŠÍHO STUPNĚ POPLACHU SE VYHLAŠUJE I STUPEŇ NIŽŠÍ
Důležitá telefonní čísla:
Policie Rokycany

tel.

Elektřina - RPZ Rokycany

tel.

371 753 111 371 72 22 63

Rokycany MÚ - krizový štáb

tel.

371706101

Příkosická a.s,

tel.

371 783 334

Zdravotní záchranná služba

tel.

155

158

371 76 83 27

371 72 22 22

371 76 81 11

