Obec Nebužely, okres Mělník

požárnířád
Zastupitelstvo obce Nebužely schvaluje avydává dne 2. 9. 2019 v souladu s ustanovením
§ 10 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějšíchpředpisů a ust. § 29 odst. 1 písm.
o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požámi ochraně, ve z;něni pozdějšíchpředpisů, v návaznosti
na ust. § 15 nařízení vlády ě. 1721200I Sb., k provedeni zákona o požámi ochraně, ve znění
pozdějšíchpředpisů, tento Požárnířád.

čt. l
útet
Požarni řád stanoví zásady organizace a prováděni požitni ochrany (dále jen ,,PO"), v obci
vymezuje Činnost osrob pověřených zabezpeěovánirnpožání ochrany, doplňuje a zpřesňuje základni
povinnosti ťyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečívzniku
poŽáru, upravuje způsob hašení požáru naúzemi otloe, zajištění zdrojů vody pro hašení,způsob
ohlášení požáru a vylrlášení požárniho poplachu.

čl.z

O

rganizac e p ož,ární trch rany

I)Zapožámí oclrranu obce o<lpovidqí orgány obce. Y otťakáchpožémíochrany jedná s občany,
s podnikajícímifyzický-i a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy
starosta obce.

2)V objektech, které vlastní nebo užíváobec ke své činnosti na základě smluvních vztahů,
plní obec povirrnosti uloženézákonem o požárni ochraně právnickým a fyzickým podnikajícím
osobám.

čt. s
Jednotka požárni ochrany
Je zajištěna na zákla.dě Smlouvy o vzitlemné spolupráci k zajištění požžtrniochrany s městem

Mšeno.

č1.1
Zák|adní povinnosti právnických a podnikajícíchfyzických osob
Povinnosti a práva právnických osob a podnikají cie*l fyzíckých osob jsou stanoveny obecně
závazný,rniprávními atechrrickýmipředpisy(např.§4,§5,§6,§1l,§13,§16adalší
zŽÚ<ona č. 133/1985 Sb. o požárníochraně, veznéni pozdějšíchpředpisů). Ustanoveními požárního
řádu obce nejsou dotčeny. Povinnosti apráva fyzickýclr osob jsou upraveny obecně závaznými
právními předpisy (např. § 17, § 18 a dalšízákona č. 133/1985 Sb. o požárníochraně, ve zněni
pozdějšíchpředpisů).

Ustanovenimi požátního řádu obce rrejsou dotčeny, Při provozování činnostídodržuji fyzické <lsoby
předpi sy po žá.mi o cllrany.

čt. s
Období zvýšenéhonebezpečívzniku požáru
I)Zadobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárůse považuje delšíobdobí vysokých teplot
a minrořádného sucha.

2)Pclčátek a konec preventivních opatření pro olrdobí zvýšeného nebezpečí vzniku požirinauzemí
obce vyhlašuje starosta obce. VyhlášenízveŤejni obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení
období zvýšeného rrebezpečí vzniku požárupříslrršrrýmiorgány obce s rozšířenou působností

nebo Krajským úřadem Středočeského kraje pro vymezené územi,není tímto požámimřádem
dotčeno.
3)Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rclzďéláváni apouživání otevřerrého ohně v prostorách a na místech, kde může
dojít k jeho rozršíření,ustanovení zvláštních prírvních předpisů nejsou tímto dotčena
b) zákaz spalování lrořlavých látek na volném prostranstvi, ustanovení zvláštního právního
předpisu nejsou tímto dotčena
c) zákaz vjezdu mcltorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících
opatření po dobu zvýšenéhonebezpeěi vzniku požáŇ a vozidel používanýchk přepravě píce
při sklizni píce a úrody píi žnich, tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech
skladování vybavena lapači iisker nebo jiným obdobrrým zařizenim
d) zákaz táboření rnimo vyhrazené prostory
e) zékazpouživánivody znádrží určerrých pro hašení požáŇk jiným účelům,ustanovení
zvláštního právrrího předpisu nejsou tímto dotčena.

čt. o

Zďroje požárnívotly, hasební látky
Obec zajišt'uje potřebné zdroje vody a vyžaduje od nrajitele hydrantové sítě její údržbutak,
aby byla vždy použitelná. Jako zdroje požámívody obec určuje:
1) hydrantová sít': požárníhydranty obecního vodovodu
hydrant kov podzemní 80 požárni -726396,56 - 101 1164,35 Nebužely
Loc: 50o23'28,076N 14'35't9,905E
hydrarrt kov podzemní 80 požárni * 726178,51 - l 011266,02 Nebužely
Loc: 50'23'25,762N 14"35'31,535E
hydrarrt kov trlodzemní 80 požárni - 726114,6 - 101 t 460,02 Nebužely
Loc: 50'23'19,817N 14"35'36,058E
2) požámi nádrže: podzemní - na pozemku pč. 1455l4;'I5I9l12|9I8lIl
3) rybník 300 m3
4) požárni nádrž ntr pozemku p. č. 2358
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačenímzdrojů vody pro
hašenípožáŇ, čerpacíchstanovišť pro požárnítechniku a vhodného smětu příjezdu. Tento
plánek v jednom vy}totoveni píedává ZJSDI{ a dále jednotce Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje.

čt.l

Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu

V katasku obce jsou tyto ohlašovny požáru:
obecní úřad

3I5 694 028

Hasičský záclt anný sbor

150

čt" g
Zab ezpečeníp ohtltovosti ZJSDH
Je řešeno smlouvou o vzájemné spolupráci k zajištěnípožárni ochrany s městem Mšeno.

člq

Výpis z poplachového plánu kraje
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávánipožáŇpodle požírniho
poplachového plánu JJZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky
povolává velitel zásrlhu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační
středisko HZS kraje, případně operačnístředisko HZS kraje samo. Pro obec Nebužely
v případě požáru v z;á.vislosti na příslušnémstupni poplachu zasahuji v obci následující,jednotky:
1.stupeň HZS Mělník, ZJSDH Mšeno, ZJSDH Mělnické Vtelno
2.stupeň HZS Bělá pod Bezdězem (MB) ,ZJSDH Všetaty, ZJSDH Katusice (MB)
3.stupeň HZS Mladá Boleslav (MB), HZS Bělá pod Bezdězem, HZS Mělník, ZJSDH Vysoká,
ZJSDH Dubá (CL)
4. stupeň FIZS Renátky nad Jizerou (MB), HZS Stará Boleslav (PH), HZS Neratovice (ME)
HZS Česká Lípa (CL), HZS Roudnice nad Labem (LT)
Jednotky požárni ochrany jsou na místo zásahu (resp, do zálohy) povolávány prostřednictvím
operaěního střediska.

čt. to

závérečná ustanovení
Tímto Požámim řádem se rušíPožámíŤád ze dne

1.7 .2007

.

čt. tt

Účinnost
Tento požámiŤádnabyvá účinnosti15. dnem ode dne jelro vyhlášení.

Milan chodúr
místostapýa obce
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Ing. Jan Čermák
starosta obce

