OBEC ČENKOV
Zastupitelstvo obce Čenkov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
kterou se vydává

požární řád obce
Zastupitelstvo obce Čenkov se na svém zasedání konaném dne 6. 9. 2018 (usnesení
zastupitelstva č. 47/2018), usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“), 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 (dále
jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Čenkov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou
sboru dobrovolných hasičů obce Čenkov (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a
dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž
předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za 6 měsíců.
(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a
to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a
vybavení
(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky.
(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice na adrese Čenkov č.p. 84, anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7
odst. 1 zákona o požární ochraně).
(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením (nařízení je součástí
Věstníku právních předpisů Středočeského kraje, částka 1, ročník 2010 ze dne 15. 3. 2010,
který je pravidelně aktualizován).

(3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob
jejich označení
(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”: Budova obecního úřadu na adrese Čenkov č.p. 66
(2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou: veřejná
telefonní stanice před budovou obecního úřadu.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje pomocí ruční sirény, SMS zprávy, spojkou, informace o mimořádné
situaci telefonem na určené členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, případně
dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou – mobilní požární technika PO.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 2. 3. 2013.

Čl. 11
Účinnost

Poplachový plán obce Čenkov – okres Příbram
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující
jednotky:

I. stupeň poplachu
1 . Čenkov EVČJ: 21B106
2 . Jince EVČJ: 21B123
3 . Ohrazenice EVČJ: 21B147
4 . stanice Hořovice (AED) EVČJ: 212011

II. stupeň poplachu
1 . Běštín EVČJ: 212164
2 . stanice Příbram (AED) EVČJ: 21B010
3 . Trhové Dušníky EVČJ: 21B209
4 . Obecnice EVČJ: 21B144
5 . Lochovice EVČJ: 212128
6 . Rosovice EVČJ: 21B156

III. stupeň poplachu
1 . stanice Dobříš (AED) EVČJ: 21B011
2 . Hostomice EVČJ: 212111
3 . Kotopeky EVČJ: 212169
4 . Příbram VI-Březové Hory EVČJ: 21B223
5 . Bohutín EVČJ: 21B101

Zvláštní stupeň poplachu
1 . Tlustice EVČJ: 212150
2 . Lhotka u Lochovic EVČJ: 212171
3 . Žebrák EVČJ: 212162
4 . Komárov EVČJ: 212120
5 . stanice Beroun (AED) EVČJ: 212010
Další informace:
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie,
početní stav a vybavení
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce: Čenkov
Název jednotky: Čenkov
Evidenční číslo: 21B 106
Kategorie JPO Počet členů Minimální počet
členů
v
pohotovosti

Dislokace JPO

Požární zbrojnice č.p. 84

JPO V

Požární technika a věcné prostředky PO
RZ vozidla
Zásahová technika Druh
(CAS, DA, RZA,
AŽ, …)
CAS 25
1SD 5169

9

Skutečné
objemy
vody/pěny
3500/0

4

Volací znak a
typ
radiostanice
HPB 410

DA L1Z

4SI 2912

GAZ 69

2S7 0038

Druh

Výkon(kW)

uloženo na technice

KIPOR 400
Hecht 220
Osvětlovací stožár Druh
Přenosné
(mobilní,pevný..)
osvětlení
pevný
Ruční svítilny
mobilní

6KW
3.3KW
Výkon(kW)

CAS 25
DA L1Z
uloženo na technice

2x1000W

CAS 25

2x500W

DA L1Z

Motorová řetězová Výrobce/typ
pila
Johnsored

počet / ks

uloženo na technice

1

CAS 25

Hecht

1

DA L1Z

Výrobce/typ

počet / ks

uloženo na technice

Parkside elekt.

1

CAS 25

počet / ks

uloženo na technice

1

Přívěsný vozýk

Elektrocentrála

Motorová
rozbrušovací pila

Přenosná
a Druh
přívěsná čerpadla
PS 12

Elektrické
kalové 1
čerpadlo SIGMA 80
KDF

HPB 416
motorola

CAS 25

Plovoucí čerpadla Druh
Kalová čerpadla
Heron EMPH80W

Přenosné
(kapesní)
radiostanice

Dýchací technika

počet / ks

uloženo na technice

1

DA L1Z

Heron EPH80

1

CAS 25

Výrobce/typ

počet / ks

uloženo na technice

Motorola DP 1400

2

DA L1Z

Motorola GP 360

2

CAS 25

Výrobce/typ

počet / ks

uloženo na technice

Saturn

4

CAS 25

Legenda:
JPO .....................

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO ...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů ........

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky
a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV
č. 247/2001 Sb. (ve znění vyhlášky MV č. 226/2005 Sb.), o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti ....

počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost
pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu
(1+3).

