
obec Džbánov

obecně ávazná ryhláška obce Džbánov č.7/2006

PoŽÁRNÍĚÁDoBcE

zastupitelstvo obce Džbánov lydává dne 2|.3.2006 na zátf,adě s29 odst. l písm. o), zákona
č.13311985 sb', o požární ocbraně, ve aění pozdějších pfudpisů' a v souladu s $ 10 písm. d)
a s 82 odst. 2 písm' í) zíkona 182/2000 sb.' o obcích (obecní ňízeŇ) le znění pozdějších
předpisů tuto obecně ávaŽtou lyhlášku.

ČL1
Úvodni ustanoveni

Požáry způsobují zhály na život€cb' poškození zdraví a i škody na majďku. Proto j9
povinností právnických, fuzických a fuzickych podnikajících osob požáťum
předch{ízet a v případě požráru přispět kjeho zdolríní.
Poární ňíd stanoví ásady orgaíizace a proÝádění požámí ochťany v obci, určuje
povinnosti fuáckých a pnírrrických osob na území obce, stano\,uje úkoly osob
pověřenýoh zabezpečením požámí ochrany obce a vztah obc€ k těmto osobán.
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čl:
Zák|adní povinnosti prárnických' $zických r tzických podnikejíďch osob

Právnické' fuzické a $zické podnikající osoby jsou poviíny zachovávat poaebnou
bdělost a opatmost' aby nezavdaly příčinu ke vaniku požáru.
Pftíýnické, ryácké a fyzické podnikající osoby jsou povinny:
a) Nekouřit a íemanipulovat s otevřeným obněm na Dťstech, kde je to zAki/zimo a ia

místech se zrnýšeným poŽímím nebezpečím, zejména ve ýodolác}r sýpkíc}L
garážích, rra pŮdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, v lesíích porcst€ch a
jejich blízkosti, na pacovišú se zýšen;fin požámím nebezpečím a ve skladiš1ích
hoŤlaÚch látek.

b) U&žovat poŤádek a ěistotu na půdích, ve sklepích a najirrých místech, ve ktených
. m dojít ke vaniku požiru nebo ke áížení ásahu hasičského sboru.
c) Dbát na z\nýšelou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami,

hořlavými plyny a požámě nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným vápnem,
dusíkaými a fosforečnýnri hnoji.vy.

d) Dodržovat zv'ýšenou opatÍnost pň uskladňování látek, které mají sHon
k samovanícení, zejména uhlí' brikď' sen4 slámy a pavidelně kontrolovat jejich
uskladnění. Bezpečnostní vzdálenosti voIných skladů sena a sliimy (nad 50 m)
jsou minim{ílně:

i. 300 m od závodů' v níchž se na volném p|ostransM uskladňují lehce
\,ziětlivé látky nebo hořlavé kapaliny,

ii. 200 m od laajní koleje železniční trati' jeli kolej ž€leaičÍí tÍati ía Íuíspq
l00 rn od ostahrích prumyslových závodů' zemědělslcých střeďsek a lesů,
kajní koleje Železniční trati, 60 m od krajní koleje železniční trati' jeJi



volď sklad položen alespoň o 6 m v'-iše než kolej železniční trati, 60 m od
veŤejné komunikace, 50 m od okajové budovy souvislé Zistavby obcí,
činné skládky domowfuo odpadu, volného skladu sena a slámy' 30 m od
kajního vodíče el. vedení o \Tsokém napětí.

e) Dbát na zv'ýšenou opatmost pÍ1 zacházsni s ohněm v době sklizně a vdobě
sucha.

fl Nezakládat obně na pařezech nebo vjejich blízkosti a diále v blízkosti větví
stŤomú.

g) Ne\Tpalovat tnílu a kŤoviny, hořlavý odpad nespalovat na místech se
zvýšeným nebezpďím požríru a v blízkosti budov.

h) Při spďování odpadu vzoiklého těžební a pěstební činností lesního poroshr tuto
čirmost provládět dospělou osobou v době souúslé sněhové pokrývky'
v ostatrrích případech musí bý určené místo k páení izolovríno pruhem l m
širolcým, ze kterého se odstraní veškeťý hořla!ý mateliál až na minenální půdu.
ohniště opustit, budeJi \yhaslé a Ťádně pTolité vodou.
obniště ísledně kontrolovat alespoň lx denně po dobu tří aŽ pěri dnů nebo do
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doby vydatného deště.
k) Udržovď v dobÍ.ém technickém sta!'u topiďa' kby, kouřovody a komínová

tělesa a eleltrícké a pl}nové spotŤebiěe'
l) Instalovat a pouávat tepe|né spotŤebiče způsobem ulč€ným qfuobcem,

technickou normou nebo jiným předpisem. Minimální vzdáenost ne1ze-li jí
doHadovat nrávodem od \.ýrobce, u spotřebičů na peiŤá paliva bude 800 Ím
ve směru hlavního sálrání a 200 lllrn v ostatních směrech' u spotŤebičů na
kapďné a pl}'rulé palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru }ůar'rrÍro srálání a
100 mm v ostatních směrech.

m) Skladovď palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpďné vzdálenosti od
tepelných spotŤebičů. Popel uklída1 do nehoŤlavých uzavíIate|ných nádob,
případně jiným bezpečným způsobem. U nelrychladlého popela vyloučit
moárost vznícení okolních hořlavých látek.

n) Dodržovat požadavky na dozor rra provoz tepelných spotřebičů v rozsahu
stanoveném Úrobcem, tecbnickou nonnou nebo jiným pŤedpisem. Zvláštní
pozomost věnoval E)oťebičům bez automatické rcgulace.

o) Udržovat vohý pŤísbrp k hlavním uávěrum vody, plynu, elekřiny, udÍžovat
volué únikové cesty.

p) Gatažovď motorová vozidla (automobily, traktory, motocykly, mopedy),
skladova1 pohonné hmoty a jiné hořlavé kapďiny jen na místech k tomu
uŤčených.

q) Dbát pŤi sktadováni pohonných hnot a topné nafty těchto opatření:
i. V garážích smí bý sHadováno maximálně 40 litrů pohonných

bmot (mimo obsah í&že) pro 1 osobní automobil, pro n.íkladní
automobil 80 litni.

ii' Ve sHepě nebo suterénních místnostech může právnickí či
fozická osoba pfi lokálním q{.ápění naftou k tomuto účelu
sldadovat nejqýše 100 littů nafty. v těchto p(ostonÁch nesmi být
skladovríny jiné hořlavé kapaliny.

iii' PŤi skladování pohonných bmot a topné nafty musí být zajištěno,
aby nemohlo dojít kjejich rmiku do okolního prosťedí nebo do
kanďizace.



s)

x)

v)

u)

v)

PŤi skladovríní a používíní kovoqých tlakových nádob na Fopan - butan můŽe
bý ásoba propďt-butanu pro přenosné pl}'nové spoťebiče v bytě nebo jiném
objektu ve vlastnictví nebo užívríní právnické či $zické osoby nejvýše o
celkové hmotÍlosti obsahu 5 kg.
Zásobení kovové tlakové nrídoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5
kg nesmí být skladována v místttostech a prostoná.h:

i. pod urovní okoJrriho teIénu nebo ve vzdiilenosti meÍ!ší než 2,5 m
od ofuorů do těchto míst,

ii. ve svědících' půdách, galáách a kotelních'
iii. v místnostech určených ke spaní, v míshrosteoh tvořící býové

příslušensM a v šatnách býoÚch jader'
iv. na schodištích, chodbách ajiných společných prostorrích.

Zásoba propan-butanu pro stabilní pl1nové spotřebiče v b1tě nebo jiném objetu
ve vlastnicM rrebo uávánl pnívnické nebo ýzické osoby můŽe bý uvniť
těchto Fostoru umíýěna jen jedna p|ovozní kovová tlaková nádoba s celkovou
hmolností obsahu do 15 kg Fopaí-butanu. Tato nádoba musí být umistěna na
lebko přístupném a dostatečně větÍatelném místě, kde se nepoužvají jiné
tŤelné spotfubiče s otevřeným ol|1rěm.
Při pouŽívání plyrroých spotŤebičů je nutno do&žovat návod k obsluze
spotfubičů.
Skladovat ztisobní kovovou tlakovou nádobu na propan.butan lze jen ve
zděných nebo pleohových větrdtelných přístavcích. Tlaková Íídoba musí být
cbníněna proti sluneěnímu záÍeni a jirým vlilúm' které mohou nepříanivě
působit najejí technický stav.
Nesmí provádět práce, ktele mohou vést ke vzniku požárrr' pokud nemá
odbomou způsobilost požadovanou plo \.ýkon takoých prací zvltištnimi
předpisy.
Poškozovat nebo zÍreužvat hasící přístroje nebo jiné věcné plostŤedky požární
ocbrany, označení ohlašoven požáa' zdroje požámí vody a jtnÁ zaiizeni
požámí ochÍany.
F1zická osob4 která je odpovědná za osoby, které nemohou posoudit následky
svého jedníní (děti' mentrÁhě postiženi) je povima dbát' aby Ď4o osoby svým
jed&ínítn nezpusobily požáx.

w)

Čl.3
Zajištěni preventivni požárni ochrany

l. Za požámí ochranu odpovíd.i obec a kjejímu zajištění:
a. Z ruie'.

i. peventisfu Po pro zabezpečení požrámí prevence,
ii. jednotku sboru dobrovolných hasiěů ke zdoláváni požáru,

záchranným pracím a likvidaci ftásledků mimořádných
událostí a ávelaých pobrorrr a jmenuje velitele jednotky
SDH;

b. projednává:
i přesfupky v oblasti požrímí ochrany'
ii stav Po v ob€cní radě pololetrrě, v zasfupitelst!.rr nejméně

jednou roěně a vždy po ávažrrém požáru v obci.



K provádění preventivních poŽámích kontrol v wčených objektech a
lryhodnocováď těchto kolrtrol stanolrrje obecní úřad preventistu požámí
ocbrany, kteÍý zabezpečuje zejméoa t}'to riLl(oly:

a) organizuje a vyhodnocuje preventivrrí poŽámí koďroly pováděné
kontrolními skupinami,

b) vede seanam objel*ů firem ajiných objektů, vyěleněných k provádění
preventilrrích kontrol' dále vede seznam objektů ťuerq ve kterých je
lTkonáván slátní požámí dozor,

a) zgacovává plán pÍevenúvních požámích kontrol v objektech tak, aby
byly konholy provedeny alespoň jednou za dva rcky, pol:ud
ner4yžaduje požámí nebezpečí kontrolovaných objektů lhůtu batŠí.

občané jsou poviruri rrmožnit konaolnfun skupi ám vytvořenÍm obecíím
Úřadom prcvést preventi.r'ní požámí kontrolu v rodinných domcích a jiných
objektech vjejich vlashicM nebo užívání a ďstíanit qiišGné nedostatky
v uÍěe[ých lhůtách.
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Čl.4
Jednotka dobrovoIných hasičů' zdroje požární vody

obec ďizuje jednotku SDH a poŽimí hlídky:
zásahovou jednotku o 9 ěleneah.
PoŽimí hlídku urči prwentista dle poťeby.

Zdroje poáÍoí vody:
obcí jsou stanoveny nrísledující zdroje poám{ vody:

a) hydrautová síť : 31 ks _ l00m3,
b) požámí rxídťž: homí: 390m3'

doltti: 730m',
c) studny: u čp.5' čp.l' čp.18' čp.57' ěp.78.

Čl'5
Yyhl8šovíní požárniho poplachu a ohlašovnr požáru

Požfuní poplach se lyhlašuje místně Wč€nýŤni prostŤedky (sirénorr' trubkou,
místním lozhlasem).
ohlaŠo.lrry požáru pŤi přijmutí oznámení o zjištění poŽáru přivolávaji poární
pomoc podle poámího poplachového plrlru, který má kaž<lá oblašoma požáru
k dispoáci.

čt.o
Osobni a věcná pomm občantl při zdolávání požáru

l. osobní pomoc:
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požínr:

a) provést nutnó opatření pro zácbranu ofuožených osob'
b) uhasit poář' jesdiže je to moálé nebo provést nutná opaaelrí

k zamezení jeho šífuní'

1.

2.



c) ol ásit neodkladně zjištěný požIír na ohlďo\.nu požáru nebo zab€zpečit
ohlášení na IIZS (hasičslcý zácbranný sbor)'

d) posb.hout osobní pomoc jednotce poŽímí ochÍany na výzvu velitele
ásahu' v€litele j ednotky požámí ochrany nebo obce.

2. věcná pomoc:
KaŽdý je poviaen na Úzvu velitele zásahu, velitele jednotky požámí ocbany
nebo obce posk}'tnout dopIawí prcsťedky, zdloje požámí vody, spojová
zďízení ajiné věci potřebné ke zdollíní poŽíru.

čt.z
Přfloha požárniho řádu

PŤílohami požIímího řádu obce je qpis z poplachového plánu obce a přehled
iďoÍmací potfubných plo lThlášení požámfuo poplachu a k pŤivolání pomoci (vlz.
příloha ě.1)'

čt.s
Adresy a telefonni čís|a

Jednotka hasičského zícfuanného sboru: l50(sos l12)
Policie CR: 158
Lékařská služba první pomoci: 155 (vysoké Mýto 46 5 a0 274)
Enefgetická služba: 12555
Plrrr.árenská služba: |239
Vodovody a kanalizace: 465 424 678' 465 42o 821 (Vys. Mýo)

člq
Podmíňky zabezpečení &kci s většim počtem osob

Požímí ásah říď velitel Jednotky doblovo|ných hasičů sboru, Lterá byla u poŽifu
jako první. Další sbory, kteíé se dostaví k požrfuu se řídí pokyny velitele zásahu
jednotky, kteá byla u poŽíru pn'rrí. Velitel zásahu JPo III. může předat řízení
zásahu veliteli JPo I. nebo veliteli JPo II.

Čl.10
Závěrgční a zrušovaci ustaaoveni

Zaviněné porušoní povinností síanovené v Požámím řádu bude posuzováno jako
pfustupek podle zákooa č. 133/85 sb., o požáml ochraně, ve znění pozdějších
změn a dop|rlků.
Touto obecně áva.anou vytúríškou se ruší vyhlášk'a č.'2003 ze dne 1 6't2.20o3 '



cl.l2
Úěinnost

Ta1o obecně závamií lThláška nabýá účinrrosti dne l.4.2006'

,rl.!.tz L 1
vfček La+ďav
lni stostaÍosta

.; -r'a-c Y: a)Yr
l r  u
f Svatoš Jinďich

starosta



PřÍ|oha č. 1 k obecně závaaé ryhlášce ě 7Ž006

A.seznam ohlašoven požírů a rlalších míst' odkud |ze požár ohlásit:

a) obec DŽbánov zfizuje nIásledující oltlďo\.ny požiinj' kÚeré jsou trvďe
oanačeny tabulkou,'oblašoma požáÍu..:
1) ěp. 76 _ p. Drábek Vladimír velitel SDH Džbár\oÝ' |e1'.,|24 210 256
2) ěp. 60 - p.Šrajer V|adis]lut '1,€|.,l24 08,| 625
3) čp. 1 8 - p. Zamastil Pave] _ tel.

b) obec dizuje další místa pŤo blášení požárů:
l) ÚŤador,rra obecního itÍadl ép.24 _ te]t. 465 420 286
2) }Iasičská zbrojnice _ venko\'ní tlačítko pro spuštění požámího poplachu
sirénou.

B. způsob vyhlíšení požfuniho poplachu:

Vyblrišení poŽriror1ro pop|achu r obci se prováď bM:
a) signálem ,, PoŽÁRNÍ PoPLACH.., kterýje vy}tlašován přeruš.ovan]fon tónem

sfuénv.
b) signáin 'POŽ{RNÍ 

POPLACH.. nebo hlasem trubky toubící tórr 'Ho _ ŘÍ'
Ho _ŘÍ vysílaným mískrím rozblasem.

v pŤípadě poruchy t€chnických zařizení je požrímí poplach lryhlďován mobilní
sirénou s reproduktorem na poŽámím voádle sDH Džbánov.


