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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOŘIĆKY
Č. 3/2019
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Obec Hořičky na základě usnesení zastupitelstva č.25/2019 ze dne 23.9.2019 podle § 29
odst. 1 písm o) 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 § 10 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích
ích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Hořičky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
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 , která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
h
Hořičky JPO III a Křižanov V
3. Jednotkami hasičského záchranného
záchranné sboru Královéhradeckého kraj
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4.K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obecpověřuje zastupitelstvo projednáváním
projednáván
stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročněa vždy po závažných mimořádných
imořádných
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
vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-

Pálení
álení hranice 30. dubna – „čarodějnice“,požární bezpečnostt při provozování této
činnostije zabezpečena členy SDH Hořičky a SDH Křižanov.

2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-

Období letních měsíců při dlouhotrvajícím suchu – požární bezpečnost v tomto období
je zabezpečena jednotkou SDH Hořičky JPO III

3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-

Provoz pilnice a dřevovýroba v areálu ZD Hořičky a dřevostavby ve sportovním
areálu
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné
jiné mimořádné události
v katastruobceHořičky je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Hořičky je zabezpečena jednotkou
ednotkou SDH HořičkyJPO
H
III.
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Čl. 5
Jednotky sboru
u dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce .Kategorie,
Kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce jsou uvedeny :
Kategorie JPO
Počet členů
Dislokace JPO
Minimální počet
členů v pohotovosti
Hořičky
III
16
0
Požární technika a věcné prostředky PO
Cisternová stříkačka Karosa ACS 25 RTHP
WV Transporter – požární stříkačka PS 12

Počet
1
1

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice Hořičky – Chlístov čp. 53 nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti

1. Obec nemá zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
zásah
2. Z tohoto důvodu má SDH Hořičky JPO III k dispozici cisternovou stříkačku Karosa ACS
25 RTHP a ZD Hořičky má k dispozici cisternovou stříkačku Tatra 148 CAS
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec nemá ohlašovnu požáru a v případě vzniku požáru oznamte požár na dispečink HZS
Královéhradeckého kraje na tel.č. 150
15

IČO: 00272671 DIČ: CZ00272671
Bank. spoj. 1183029379/0800

Tel: +420 608 403 067

Email: horicky@horicky.cz
www.horicky.cz

O B E C

H O Ř I Č K Y

552 05 Hořičky čp. 4

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu lze provést elektrickou sirénou umístěnou:
1. místní část Hořičky – siréna umístěna ve středu obce , spínač přístupný na domě čp. 48
2. místní část Křižanov – siréna umístěna ve středu obce
obce , spínač přístupný na objektu
hasičského skladiště.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obcioznámí
oznámí mobilním telefonem na tel.č. 773 036 872, 730 803 232

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení

……………………..........................

……………………………….....

PaedDr. Milan Neumann, místostarosta

Josef Kačer , starosta
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