MESTYS LEDENICE
obecně závazná vyhláška č' 312009'
kterou se vydáváPožární řád městyse Ledenice
zastupitclstvo mčstyse se na svém zasedání dne 20.5'2009 usneslo \ydat na základě s 29
odst. 1 pism. o) bbd l zákona č. 13311985 sb.' o poŽární ochraně' r'e 7něni pozdčjších
přcdpisů' a v souladu s $ ]0 písn. d) a s 84 odst.2 písrrr' h) zákorra č. 128/2000 Sb', o obcíclr
(obecní zřízcní)' ve znění pozdějších předpisli, tuto obecně závaznou 1ahlášku:

čt. t
Úvodní ustanovení
Požámířád městyse Ledenice rrpravuje organizaci a zásady 'zabez'pečcni požáni ocfuaIry
v městysi. U!črÚe povinnosti ryzických a právnickýclr osob na ťrzenrí mčstysc, stal]olllic
úkoly ososb pověřených zabezpcčením poŽánlí ochany města a vzlah k těmto osobám.
čt- z

vym€zcní činnosti osob, pověřených zabezpečovánírn požární ochrany v městysi

(1)

ochram Životů, zdraví a tlajetku občanůpřed poŽáry. Živclnírrrl polrromcrrri ajinynri
mimořádnýml událostmi v katastřu obce jc zajištěna jednotkou sboru doblovolných
hasičů(dále.jen ,.sDH") městyse podle č]. 5 této vyhlášky' Za činnost SDH odpovíd.'l
velitel jednotky.

(2)

Za poŽární ochranu obce odpovíClá starosta nlěstyse.
Na ílřadu n]ěstyse pťrsobípoŽární komise pověicná plně11íln úko]ůna úscku poŽffní
ochrany' která organizuje preventivně výcirovnou činnost, zejména ve spolupráci
s orgaIrizaceni působicími na úscku poŽární ochrany.

(3)

čt. :
Podmínky požářní bczpečnosÍi při činnostech, v objektech nebo v dobč zvýšcného
na místnísituaci
nebezpečívzniku požáru s€ zřct€I€m

(l)

Za činnosti. při ktcďch hrozi nebezpečí vzniku poŽáru' se dlc nístních podn'iínck

považujíspolcčenskó' kulfumí, sportovní, cirkevní a jiné akce (představe|í. mílinky,
oslarry, hudební produkce' výstavy, ohňostloic apod.):
a) ve vnitřním sfuomaŽd'o\'acín prostoru (prostor, kteÚ je po obvodě a slrora
vymezený stavebníni konstrukcemi včctně přcmístitclných, kátkodobých rrebo
dočasných -stanových' kontejnerových, buňkových apod'), kterych se zúčas1í 200
a více osob
b) ve venkovnim shromaŽďovacím prostoru (prostor' kteď.ic neuzavřený po obvodč
nebo shora, avšak vymezený tebo vytvořený stavebnimi konstrukcenri - tribunou,
pódiem, oluadní stěnou' op]ocenin\ přcnosnými zábranami. přírodnín] prostředí
jako svahy, skály' vodní piocha. dvory cpod.)' kteq'ch se 7účastnl300 osob a více'
v pÍípaděvořejnóho proslralstvil i Inimo né pod širýrn nťbcn) 900 osob a Vícc.

' s 34

ák' č. l28/2000 sb',

o

obcich (obecni zřizení), ve znění pozdčišíchpředpisů

Požántí bgzpečnost je zajištěna zřízenim preventivuí poŽářní hlídky' Kolkrétní51ožení
poŽímíhlídky a počet osob nahlásí mčstysi Ledenice pořadatel před zahájeníl spo|ečenské_
kultuťní' spollovni. církevní ajiné akcc.
Touto ryhláškou ncjsou dotčeny práva a povinnosti stlnor'eni k zebezpcčeni požární ochran}
pii akcích. ktcrjch se zúčasLňule VctŠipoťet osl.b nJriZenln] krdje ''

(2)

Za dobu zqišeného nebezpečívzniku požárůse pro ílčelytohoto PoŽárního iádu

městysc považuie obdobi:
sklizně pícnin' obilovin' slámy a úsušků'jejich posklizňové úpravy a skladování. je
vymezena zalrájenínr hlavních přípravných prací spojcných se sklizní a ukončena
skladováním'
provádění požánrčnebezpečných čiunostív lesich spojených s činnostn]i' kteró
jsou' prováděny při hospodařeni v lese.
vyrržívánípřírod1 ho pťostředi k rekrcačnínr účelůmv období suclra. za obclobí
sucha se pro účelytohoto PoŽárniho řádu města povaŽuic období od l.4. do 3l.l0'
kalendářního toku'
Požámí bezpečnost vtomto období je zajišťována důsleclny'nr dodÉoviíninrpovinností
stanovených Nařizenínr kraje. kterým se stanoví podmínky k z4bc7pečenípožámí ochrany
v dobč zvýšeného nebezpečívzniku požáru.'

a)

b)
c)

čt.r
Způsob nepřctržitého zabezpečení požární ochrany

(1)
(2)

ochťana Životfl, zdraví a maietku oběanů před poŽáry' Živelními pohromami a jjnýlni
nrimořádnýnri událostmi v katastru obce je zabezpečena .jednotkami požámí ocbrauy.
rrvedenými v čl. 5'
Nepřetťžitou službu zajišťujepožární stanice HzS ČeskéBudějovice (tísňovélele1bnní
číslol50' příp. 1 l2).

čt. s
JednotkT sboru dobrovolných hasičůobce' kat€gorie, počctnístáv a vybavcní

(1)

(2)

(3)

]

Městys zřizuje jednotky sboťu dobrovolných hasičůměstyse Ledeuice. Zřizovaci
listiny jsou přílohou č' 1. Kategorie, početnísta! a r';'baverrí požáÍnítcchnikou a
věcnými prostředky požární ochrany jcdnotky sboru dobrovolných hasičůobce isou
uvedeny v přílozc č. 2. Příloha č' ] a 2 jsoLr nedílnou součástí požá ]ího řádu
městyse.

Jednotka sboru dobřovoiných hasičůmčstysc sc svolává sirénami umístčnými na
požárnízbrojnici a hlavni budovč školy' Sirény lze spustit dálkově operačnínr
saedisken lIZs ČB ncbo ručně od vchodu do poŽánrí zbrojnice i školy'
Č1cnovéjednolky se při lyhlášení poŽáního poplachu co nejrychlcji dostavi do požámí
zbrojnice F. Sládka 576' Lederrice 373 11 nebo na jit)é nisto' stanovené ve]ite]en]
jednotky.

NařIzení Jihočeskéhokaj€ č' 3/2002, ktcrým se slanoví podminky k zabezpečení poŽáťní ochlany při akcích.
kterých se zúčastňujcvětši počet osob.
J
Nařízeni Jihočeskóbo kraje č' ]/2005, ktelým sc stanoví podnrínky k zabezpcčeni poŽámi ochran}_ v době
zvýšcnéhonebezp€čl variku poŽá|tl

cl. 6
Přehled o zdrojích vody pro htšení požárůa podmínky jejich trvllé použitclnosti.
stanovení da|šíchzdrojů vody pro hašcni požárůa podmínky pro zajištěníjejich trr'alé
použitclnosti

(1)

Městys stanovlrje následuiící zdroje vody plo hašení požárťr a dalšízdroje poŽárni
vody, které svou kapacitou, umístělríma vybavenínr ulnožliujíúčinnýpoŽární zásahj

a)

přirozené:

i)

ii)

b)

(3)
(4)

ryůníýLa-ar4

Pa-rčl'k' I lomí l lradský' Bagr

Zaliny - rybníky Návesní D)lní, Návesní llomí
Zborov _ ry'bnik u byového don'tu

umělé:

i)

hydrantová sít'v Ledenicích' ol]razeni, ohrazeníčku, Zborově' Zalineoh
ii) obccní studna Zaliny
víceířelové:
nádrže čističkyodpadních vod v Ledenicich a ohŤazeníčku
Městys Zpracovává a udržuje v aktuá]ním stavu plánek městyse s ryznačenímzdrojů
vody pro l'rašení poŽáÍ!, čeryacich stalovišt' pro požárnítcchniku a vhodného směťLl
příjezdu/příezdovékomunikace, ktelÍ v jcdnom vyhotoveni přcdává jednotkám
požríníochrany, uvcdenýn] v čl' 5 a.iťdnotcťllZS CB kaic tizenni odbor České
Budějovice. Tento plánekjc uvedcn v příioze č' 3.
Vlastník nebo uživatcl zdrojů vody pro hašcní jc povinen' v souladu s předpisy
o požátri ochlaně- unrožnit pouŽití poŽární techniky a čelpáIrívody pro bašení požánr.
zciména udrŽoval trvalo!L pouŽjtclnost čcrpacíchstanovišť pro poŽámi techniku. tlýalou
pot]Žitclnost zdroje''
Vlastník pozemku či příjezdové komunikace kc zdrojům vody pro hašeníje povinen
zajistit volný přijezd pro n1obilní požínitechniku. vlastnik převede prokazatclně tuto
povinnost rra dalši osobu (spfávce, nájcnrce, uŽivatele). nevykonáváJi svá práva vůči
pozenrku nebo konrunikaci sám.

c)

(2)

iii)

I-edenice -

i)

čl.l
seznam míst, odkud lze hlásit požář
(r)
(2)

V pracovni dobijc nro,/l o po7Jl l]l.,.il n] l řJJ-l Inéctyse ] cJenicc.
Požárje také možno hlásit prostiednictvi veřejn}'ch telefonních automatu. pevné linky či
1lcbo na tisňové lince Integlovaného
nobilniho te]cfonu na telcfonlím čísleHZs
',150"
záchÍanného systému tel. č.: ,'112"
seznan místnich ohlašoven požáťůna územíměsÍyse l-ederricejc uveden v příloze č'4'

'€]odst''/ákÚl)a.'']]lq85Sb'.opŽJrrlocljr.lné'!emČnl|l'ldějŠ'ťhpredrj'ů

čl. s
Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1)

Vyhlášení poámího poplachu v městysi se provádí:
a) signálem ,,PoŽÁRNÍ PoPLAC}I", který je vyhlašován přerušovanýn tóncm
sirény po dobujedné minuty (25sec. tón - l0 sec. pauza - 25 sec. tón).
b) v případě poruclry techrtických zaiizeni pro vyhlášení požárního poplachu se
požámí poplaclr v městysi vyhlašuje pomocí sítě sms používanév městysi
a mobilním roálasern-

čt. s
seznam sil a proslředků jedÍotck požárni ochrany pod|e yýpisu z požárního
poplachového plánu Jihoč€ského krajc
Seznam

sil a

prostiedků jednotek poŽánri ochrany podlc výpisu z poŽárnílro

poplachového pIánu Jihočeskóho krajeje uveden v příloze č. 5.
Čt. lo

zrušoYacíustanoveíí
Touto obecně závaznoll \Thláškou se rušíobecně závazná vyhláška č' 4/2008 PoŽární Ťád
městyse Ledenice ze dne 24'9.2008.

čt' lt
Účiníost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnácým dnem po dni vyhlášení'
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vyvěšcno na uiední desce: 21. 5. 2oo9
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Miroslav Franěk

