OBEC ČERNILOV
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013
kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Černilova se na svém zasedání dne 13.11.2013 usnesením
č. 7/2013-A6 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Černilov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů. Určuje povinnosti právnických osobám, podnikajícím
fyzickým osobám v oblasti požární ochrany na území obce a v jejich místních částech a vztah
obecního úřadu k těmto osobám.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za požární ochranu (dále jen „PO“) obce odpovídá Obecní úřad Černilov.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární
ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného zboru (dále jen „HZS“) Královéhradeckého kraje
kategorie JPO I se sídlem v Hradci Králové,
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Černilov kategorie JPO II se sídlem
v Černilově.
3) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou
vedeny v dokumentaci 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 požáru, se dle místních podmínek
považují:
a) pálení větví a klestu v lesích a zahradách, rozdělávání ohňů v blízkosti stohů či
objektů. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením
předem na Obecním úřadu Černilov a na HZS Královéhradeckého kraje. Konkrétní
složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.
b) pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více jak 200 osob; požární bezpečnost
při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní
složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
letní období od 1.4. do 30.10. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena
zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí
dokumentace obce.
a) společenské a kulturní akce (např. různé typy představení, bály, plesy, taneční
zábavy, hudební produkce, oslavy, výstavy apod.), které probíhají ve stavebně
uzavřených prostorách nebo na oplocených či stavebně ohraničených prostranstvích,
kterých se zúčastní nejméně 10 osob, nebo kdy na jednu osobu (včetně pořadatelů
a účinkujících) připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,
b) společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce (např. oslavy s ohňostroji,
pálení čarodějnic, trhy, mítinky, církevní kázání, sportovní utkání apod.), které se
konají na volných nebo stavebně ohraničených prostranstvích, kterých se zúčastní
nejméně 50 osob.
Požární bezpečnost u těchto akcí je zajištěna pořadatelem nebo pořadatelskou službou.
V případě, že se těchto akcí zúčastní více než 200 osob, je pořadatel akce pro zajištění
PO povinen zřídit požární hlídku, jejíž složení nahlásí na obecní úřad. Stanovení
podmínek požární bezpečnosti zajišťuje pořadatel takové akce prostřednictvím osoby
odborně způsobilé, předkládá je ke schválení HZS Královéhradeckého kraje,
územnímu odboru Hradce Králové a na obecní úřad Černilov před zahájením akce.
3) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování,
b) provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě
lesních porostů,
c) spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá
tráva, listí, dřevo apod.),
d) období déletrvajícího sucha,

e) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace se splněním
podmínek podle nařízení Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) č. 1/2002 ze dne
9. 10. 2002,
f) časový úsek od zahájení ohňostrojových prací, jejich průběh a následujících 8 hodin
po jejich ukončení.
4) Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím.
Podmínky k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z nařízení
Královehradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. 10. 2002. Podmínky upřesňují způsob
ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení
na nich stojících nebo stojících na ostatních plochách před požáry a upravuje podmínky
pro zajištění PO při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci klestu,
popřípadě potěžebních zbytků v lesích včetně likvidace zbytkových zemědělských
plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.
5) Organizační a technická opatření
a) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru.
b) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické
osoby povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v rozsahu
stanovém nařízením KHK č. 4/2002 ze dne 9. 10. 2002 nahlásit minimálně 3 dny před
zahájením na Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor
Hradec Králové.
c) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel
opatření 1, tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany 2.
6) Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě Krajský úřad může z důvodů
dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru nebo z jiných
závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné přírodě na území
celého kraje nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. Pokud tak
krajský úřad rozhodne vydáním příslušného nařízená platného pro území obce,
zabezpečí obec zveřejnění nařízení kraje stanovenou formou.
7) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na území obce
Právnické a podnikající fyzické osoby podnikající na území obce jsou povinny při svých
činnostech plnit zásady PO vyplývající z právních předpisů o PO, zejména dodržovat
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Dále jsou povinny
dodržovat ustanovení ostatních souvisejících předpisů.
1 - § 15 odst. 5 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
2 - § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

8) Povinnosti fyzických osob na území obce Fyzické osoby na území obce jsou povinny
plnit a dodržovat zásady PO, které pro ně vyplývají z právních předpisů o PO, zejména
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Dále jsou povinny dodržovat
ustanovení ostatních souvisejících předpisů.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
uvedených v čl. 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami PO, uvedenými
v čl. 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav
a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou
uvedeny v příloze č. 1.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice na adrese Černilov č.p. 38, anebo 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 stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah:
a) přirozené
Vodní zdroj:

Čerpací stanoviště:

Vodní nádrž
Černilov dolní konec
Vodní nádrž
Újezd
Vodní nádrž
Bukovina

U nádrže

Kapacita
zdroje:
2230 m3

U nádrže

220 m3

U nádrže

200 m3

vodního

Použitelnost:
Celoročně – z místní
komunikace
Celoročně – 20 m od
komunikace
Celoročně – 60 m od
komunikace

b) umělé (vhodné pro doplnění cisterny)
Vnější odběrná místa
požárních hydrantů
Podzemní hydrant

U jednotlivých
hydrantů
č.p. 263

Pozice

Celoročně

vjezd do statku

Ano

2) Hydranty na vodovodní síti: a) obce Černilov – 48 ks
b) obce Újezd – 5 ks
c) obce Bukovina – 5 ks
3) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku
a vhodného směru příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce
(příloha č. 3), který se v jednom vyhotovení předává JSDHO a HZS KHK, územní
odbor Hradce Králové.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy
o požární ochraně3, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku
a trvalou použitelnost zdroje.
5) Vlastník pozemku a 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 požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) V obci jsou zřízena trvalá ohlašovací požární místa. Obec stanovuje jako ohlašovnu
požáru:
a) přes den: budova Obecního úřadu, Černilov č.p. 310
telefon:(+420) 495 431 221
(+420) 495 431 131
b) v noci: - v Černilově telefonní budka u č.p. 231, mobil
2) nepřetržitá dosažitelnost HZS Královéhradeckého kraje, krajské operační
a informační středisko (KOPIS) na telefonních číslech: 150, 112.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí těmito způsoby:
a) cestou Operačního informačního střediska (dále jen „OPIS“) Královéhradeckého
kraje telefonicky,
3 § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

b) cestou OPIS Královéhradeckého kraje sirénou umístěnou na budově Hasičské
zbrojnice, Černilov č.p. 38,
c) ručním spuštěním sirény v hasičské zbrojnici.
2) V případě poruchy či nefunkčnosti systému se požární poplach v obci vyhlašuje
bezdrátovým obecním rozhlasem „Hoří“ a oznámením místa, kde k požáru došlo
či poslem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Královehradeckého kraje je uveden v příloze č. 2.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1999, Požární řád ze
dne 30. 9.1998.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………… ………………
Ing. Stanislav Javůrek
starosta

…………………………………………
Mgr. Jana Hofmanová
místostarostka

Schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 7/2013-A6 dne 13.11.2013
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Černilov
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Černilov

II/1

13

Minimální počet
členů v
pohotovosti
1+3

Příloha č. 2
Dislokace JSDH
Černilov č.p. 38

Počet členů
13

Požární technika a věcné prostředky PO
Požární technika a věcné prostředky PO
CAS-24 LIAZ 101 KAROSA, RZ: HKA 52-01
JEEP CHEROKEE 4,0, RZ: 3H9 56 25
ŠKODA OCTAVIA 1,6 LX: 3H8 56 32
Přenosná stříkačka PPS 12
Osvětlovací vozík
Pojízdný žebřík, ZD 12
Přenosné plovoucí čerpadlo
Motorová pila
Elektrocentrála HONDA 7000
Dýchací přístroj PLUTO

Počet
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
kraje
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a další místa, odkud lze hlásit požár.
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 požárního
poplachu
I.

první jednotka
PO
SDH Černilov

druhá jednotka
PO
HZS Hradce
Králové

třetí jednotka PO
SDH
Třebechovice

Legenda:
Stanoviště pro čerpání vody
Otevřená požární nádrž
Nadzemní požární hydrant
Podzemní požární hydrant

