Vyvěšeno: 30.11.2009
Sejmuto:

Obec Roseč
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009
Obec Roseč , na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.11.2009, podle § 29,
odst. 1, písm.p), bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších
předpisů, § 1, odst. 3, písm.d) a § 15, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku
POŽÁRNÍ

ŘÁD

OBCE

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Roseč 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) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Roseč, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životu, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany
podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o požární ochraně“):
a) Jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem v Jindřichově
Hradci, kategorie JPO I a jednotkou Sboru dobrovolných hasičů se sídlem v Roseči JPO V/2
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním
stavu požární ochrany ve městě 1krát za rok 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 podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje :

a) sklizně pícnin, obilovin, a slámy, jejich posklizňové úpravy a skladování;
b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou
prováděny při hospodaření v lese,
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje období:
a) období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a
skladování,
b) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi,
které jsou prováděny při hospodaření v lese
c) období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům,
d) období mimořádných klimatických podmínek.
(3) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují :
a) podmínky a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti při kulturních, sportovních,
společenských a jiných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob 1),
b) podmínky a povinnosti osob v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 2) a
c) podmínky a povinnosti osob při zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního
významu 3).
(4) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje :
a) Objekty ZD Ratiboř v obci Roseč
b) Lesní porosty v k.ú. Roseč
Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením požárních hlídek nebo
pověřených osob.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životu, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2. a 5.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Roseč zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou
součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice SDH Roseč nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
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 Roseč stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
Obec:
Roseč

Katastrální území
(místní část)
Roseč

Zdroj vody:

Další zdroj vody:

Požární nádrže 4 x

Bartošů rybník

(2) Obec Roseč v případě potřeby zpracovává, udržuje a předává v aktuálním stavu plánek
obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požáru, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdových komunikací, jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen,v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru. Zejména pak
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost
zdroje vody dle zvláštního předpisu. 4)
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 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 ohlašoven požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce a způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Seznam míst pro ohlášení požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události:
a) Tísňová linka operačního a informačního střediska HZS JčK tel. 112 nebo 150
b) Operační a informační středisko HZS Jčk ÚO J. Hradec tel. 950 241 011
c) Veřejné telefonní automaty se symbolem telefonního čísla 150

d) Obecní úřad Roseč
Starosta
Velitel Zásahové jednotky Roseč

384 390 946
728 938 673
720 503 676

(2) Další důležitá telefonní čísla:
V a K JČ, Jindřichův Hradec
EON, a.s. Jindřichův Hradec
Jč. plynárenská J. Hradec – poruchy

384 375 511, 800 900 991
800 225 577
1239

(3) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
v obci Roseč se vyhlašuje požární sirénou a obecním rozhlasem

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 9
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních
předpisů 5) .
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických
osob při předcházení požárům, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. . 6)
( 2 ) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 požární řád ze dne 21.
listopadu 1999.
Čl.11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

…………………………...
místostarosta

…………..………………….
starosta

1) Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
2) Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
3) Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního
významu
4) např. Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení
požárů
5) např. § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
6) např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.1 k požárnímu řádu obce Roseč

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou níže. Kategorie,
počet,stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny níže a jsou nedílnou součástí požárního řádu
obce.
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Roseč

V/2

12

Minimální počet
členů
v pohotovosti
1+6

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
stupeň poplachu

I.

1. jednotka PO

2. jednotka PO

3. jednotka PO

název JPO

název JPO

název JPO

Roseč

HZS PS
Jindřichův.
Hradec

