OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HLAVŇOVICE
č.1/2008,
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HLAVŇOVICE
V souladu s ustanovením § 29 zák.133/1985 Sb., o požární ochraně, a v souladu
s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo Obce Hlavňovice dne 22.7.2008
tuto obecně závaznou vyhlášku:
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obec v souladu s ustanovením zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně
a) udržuje akceschopnost zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů
b) zabezpečuje materiální a finanční potřeby zásahových jednotek sborů dobrovolných
hasičů
c) zajišťuje péči o členy zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů popřípadě i o
osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo
u déle trvajícího zásahu na území obce
d) poskytuje náhradu ušlého výdělku členům zásahových jednotek sborů dobrovolných
hasičů, kteří se ve své pracovní době nebo v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných
záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech, nebo
nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy
e) zabezpečuje a hradí pro členy zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
preventivní zdravotní prohlídky
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu
g) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
h) zřizuje ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
i) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
j) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce
podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek
k) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany
l) organizuje preventivně výchovnou činnost
m) zajišťuje účast velitelů a strojníků zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
na jejich odborné přípravě
n) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
o) zabezpečuje akceschopnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Milínov (JPO
III) k zásahům mimo svůj územní obvod

II. ZŘÍZENÍ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK
Obec Hlavňovice v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje dále uvedené
zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce , které provádí hašení požárů a záchranné

práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle
zákona č.239/1985 Sb.o integrovaném záchranném systému v územním obvodu Obce
Hlavňovice.
Zásahová jednotka SDH Milínov
Zásahová jednotka SDH Pích
III. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ
OCHRANY
Starosta Obce
- odpovídá za zřízení zásahových jednotek Sborů dobrovolných hasičů v obci a pravidelnou
aktualizaci seznamů jejich členů a vedení potřebné dokumentace
- vystavuje jmenovací dekrety velitelů zásahových jednotek Sborů dobrovolných hasičů
- ve spolupráci s veliteli Zásahových jednotek Sborů dobrovolných hasičů udržuje
akceschopnost zásahových jednotek, zabezpečuje materiální a finanční potřeby
zásahových jednotek
- zajišťuje účast velitelů a strojníků zásahových jednotek na jejich odborné přípravě
- odpovídá za vytvoření systému požární ochrany v obci
Velitel zásahové jednotky
- udržuje akceschopnost zásahové jednotky
- odpovídá za odbornou přípravu členů zásahové jednotky
- řídí a realizuje připravenost členů zásahové jednotky na plnění úkolů při likvidaci požárů
- odpovídá za vyhotovení „Hlášení o požáru při požárních zásazích a jeho předání HZS“
- odpovídá za udržování a připravenost svěřené požární techniky
- odpovídá za vyhotovení dokumentace – roční aktualizace členů zásahové jednotky
evidence spotřeby PHM, evidence odborné přípravy zásahových jednotek – a jejich
předání na obec
IV. PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH , V OBJEKTECH
NEBO V DOBĚ ZVÝŚENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Čl.1
(1) za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje:
a) období nepříznivých klimatických podmínek
b) období sklizně obilovin a pícnin a jejich skladování
c) pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích
(2)

(3)
(4)

Obdobím nepříznivých klimatických podmínek se rozumí déletrvající období
mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodním
prostředí.
Období podle odst.1 písm.b tohoto článku začíná 1.6. a končí 30.9. kalendářního roku
Za období podle odst.1 písm.c) tohoto článku se považuje období činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 písm. f), j) zákona o požární
ochraně.

Čl.2
Pro období nepříznivých klimatických podmínek se stanoví následující preventivní opatření
a) při vyhlášení tohoto období je na vyhlášeném území zakázáno:
1. jízdy motorových vozidel po polních cestách včetně jízdy motorových vozidel ve
volné přírodě,

2. rozdělávání ohňů ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů
3. pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě
V období sklizně obilovin a pícnin zodpovídá za dodržování protipožárních opatření
podnikatelský subjekt realizující uvedenou činnost.
Pro činnost pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích odpovědná osoba stanoví
rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany při této činnosti, včetně povinnosti a způsobu
plnění úkolu všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění uvedené
činnosti. Vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy a pravidly pro pálení, základními
požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště
z hlediska požární ochrany.
Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 m od jehličnatých porostů první
věkové třídy. Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem
širokým nejméně 1 m, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně, zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do
středu ohniště až na vzdálenost 0,5 – 1 m od kraje ohniště. Po provedeném pálení musí být
jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně
kontrolována, tato povinnost odpadá za sněhové přikrývky. Pálení v souvislých plochách
nebo pruzích je zakázáno. Pálení za silného větru je zakázáno.

IV. ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
Složení zásahových jednotek Sborů dobrovolných hasičů v obci umožňuje zabezpečení
nepřetržité požární ochrany. Zabezpečení požární ochrany je rovněž zajištěno v rámci
spolupráce Sborů dobrovolných hasičů okrsku Milínov.
Požární ochrana je dále zabezpečena v rámci integrovaného záchranného systému možností
zásahu profesionálních hasičů HZS Klatovy, Sušice.

V. KATEGORIE JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČU
JPO III
JPO V

- SDH Milínov
- SDH Pích

VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU A PODMÍNKY
JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI
Zdroje vody pro hašení požáru
a) umělé
1) hydrantová síť obecního vodovodu ve vlastnictví obce Hlavňovice. Umístění
hydrantů je uvedeno jako příloha č. 2 této vyhlášky.

2) požární nádrž
- Čeletice
- Častonice
- pod Zamyšlí
- Suchá
b) víceúčelové
1) Kepelský potok – Puchverk
2) Čeletický potok – Hlavňovice, Milínov
3) rybník u Přestanic – Zápotočí
4) rybník - Pích
5) rybník Černý (Cihelna směr Libětice)
6) rybník v Milínově
Přehled zdrojů požární vody v jednotlivých osadách obce Hlavňovice – příloha č. 1
Podmínky trvalé použitelnosti vodních zdrojů
Trvalým úkolem je zabezpečit volný přístup k vodnímu toku na vyznačených místech
zdrojů vody na toku Kepelský potok, Čeletický potok a k vyznačeným vodním nádržím.
VII. SEZNAM TELEFONNÍCH STANIC POUŽITELNÝCH V PŘÍPADĚ POVOLÁNÍ
POŽÁRNÍ POMOCI
OBEC/OSADA
Hlavňovice
Milínov

Radostice

Pích

MÍSTO/JMÉNO
Obec Hlavňovice
Stanislav Trš
Jaroslav Kopelent
Josef Hosnedl
Pavel Veselý
Stanislav Švec
Jiří Janeček
Jan Švec
Jiří Janeček ml.
Pavel Gehart
Vladimír Hofman
Milan Veselý
Luděk Kolář

PEVNÁ LINKA
376588142
376588023
376588375
376588226
376588171
376588228
376588219
376588188
376588220
376588188
376588276
376588366
376588262
728051455

VIII. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI

Hlavňovice

– aktivací sirény HZS Klatovy

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem: 22.7.2008

MOBIL.TELEFON
606602923
724181608
607154955
607985167
721303429
602159770
608059789
728068395
720207785

……………………………………………..
starosta Josef Waldmann

.. ………………………………………
místostarosta Pavel Veselý

Vyvěšeno dne: 22.7.2008
Sňato dne:
Příloha č. 1

Přehled zdrojů požární vody obce Hlavňovice v jednotlivých osadách:
Cihelna, Horní Staňkov
➢ rybník Černý – 80 m3
Častonice
➢ požární nádrž – 20 m3
Čeletice
➢ požární nádrž – 25 m3
Hlavňovice, Milínov , Radostice
➢ Čeletický potok
➢ rybník v Milínově – 500 m3
➢ hydrant – milionová čtvrť Hlavňovice
➢ hydrant – nová zástavba Milínov
Libětice
➢ hydrant na návsi
Pích
➢ rybník Pích – 400 m3
Přestanice
➢ rybník Zápotočí – 1600 m3
➢ hydrant u kapličky
Suchá, Puchverk
➢ požární nádrž – 45 m3
➢ Kepelský potok
Javoříčko, Zvíkov
➢ požární nádrž pod Zamyšlí – 400 m3
Zámyšl
➢ požární nádrž pod Zamyšlí – 400 m3
➢ hydrant - křižovatka na Javoříčko

Hydrantová síť – umístění hydrantů
Hlavňovice
- milionová čtvrť
Milínov
- nová zástavba
Přestanice
- u kapličky
Libětice
- na návsi
Zámyšl
- křižovatka na Javoříčko

Příloha č. 2

