Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě § 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.) v návaznosti
na § 15, nařízení vlády č. 172/2001 Sb. vyhl. MV č. 246/2001 a podle zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád
obce Lázně Toušeň
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Schváleno dne 22. října 2002
Ludmila Svobodová
starostka

Článek 1
Účel předpisu
Požární řád obce Lázně Toušeň upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v
obci Lázně Toušeň. Určuje povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v obci v
oblasti požární ochrany (dále jen PO) na území obce. Určuje úkoly osob pověřených
zabezpečením PO obce a vztahu obecního úřadu k těmto osobám.
Článek 2
Organizace požární ochrany
Za požární ochranu v obci odpovídá Zastupitelstvo obce v čele se starostou. Vzhledem k
situaci v obci není v silách Zastupitelstva obce zřídit jednotku profesionálních hasičů (dále jen
HZS) ani jednotku dobrovolných hasičů (dále jen JSDHO), proto Zastupitelstvo obce
uzavřelo smlouvu s JSDHO sousední obce Zápy.
Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany nejméně jednou ročně a dále dle potřeby
nebo v případné mimořádné události. Zastupitelstvo dále zpracovává roční plán preventivně
výchovné činnosti v oblasti PO.
Článek 3
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
Preventista PO obce (jen dle odpovídající odborné způsobilosti) - tato osoba není v obci
stanovena (není osoba s patřičným vzděláním), jinak veškeré úkoly spojené s vytvořením
dokumentace jsou zajišťovány dodavatelsky u firmy BOZPO Praha, a to i úkoly spojené s
“osobou odborně způsobilou”.
Velitel jednotky HZS nebo JSDHO - jak bylo už výše uvedeno, tyto jednotky v obci nejsou,
jejich funkci nahrazuje smlouva s JSDHO Zápy.
Článek 4
Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku
PO
1.
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob: právnické a podnikající
fyzické osoby plní povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti.
Za plnění povinností stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a dalšími předpisy upravujícími povinnosti na úseku PO odpovídá u
právnických osob statutární orgán, u podnikajících fyzických osob tato osoba nebo jím určený
zástupce.
2.
-

Povinnosti fyzických osob:
počínat si tak, aby nezapříčinil vznik požáru, zejména při používání el.spotřebičů a v
zimním období při používání topidel,
zajistit volný přístup k rozvodným zařízením,
plnit a dodržovat zákazy týkající se úseku PO na vyznačených místech,
obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO v rozsahu stanovených
zvláštním předpisem,
zajistit přístup a kontrolu těchto prostředků a udržovat je v provozuschopném stavu,
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-

vytvářet ve svých prostorách podmínky pro rychlý zásah jednotek PO,
umožnit orgánům SD provedení potřebných úkonů,
oznamovat bez odkladů HZS každý případný požár i ten, který byl zdolán vlastními
prostředky,
dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k PO u výrobků nebo činností,
umožnit výkon státního požárního dozoru,
v případě, že vykonává dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky
svého jednání, dbát, aby tyto osoby nezapříčinily požár.
3.

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a/
provést nutná opatření pro záchranu osob,
b/
uhasit požár, je-li to v jeho silách, nebo provést nutná opatření k zabránění jeho
šíření,
c/
neodkladně ohlásit případný požár na ohlašovnu požáru,
d/
poskytnout osobní pomoc na vyzvání velitele zásahu,
e/
poskytnout v případě nutnosti na vyžádání velitele zásahu i věcnou pomoc.

Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní nebo věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání
důležitá okolnost nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
4.
-

Fyzická osoba nesmí:
bezdůvodně přivolat jednotku HZS nebo zneužít linku tísňového volání,
provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru,
poškozovat nebo jinak zneužívat RHP,
omezit nebo znemožnit použití nástupních ploch,
používat barevné označení vozidel nebo lodí v barvách PO,
provádět vypalování porostů

Porušení může být v případě naplnění skutkové podstaty přestupku postihnuto pokutou až do
výše 25.000,- Kč.
5.
-

Další podmínky požární bezpečnosti dodržované fyzickými osobami:
dodržovat podmínky pro provoz tepelných zařízení (zimní období),
ukládání žhavého popelu do plechových nádob,
komíny a kouřovody udržovat v řádném technickém stavu a provádět pravidelné
revize,
dbát na skladování pevných paliv, LTO a jiných topných látek,
dbát na vhodné skladování látek majících sklon k samovznícení,
dbát na používání a skladování hořlavých a vysoce hořlavých látek,
v jednotlivých řadových garážích lze ukládat 40 l PHM pro osobní a 80 l PHM pro
nákladní vozidla.
Článek 5
Jednotka požární ochrany

V obci není jednotka HZS ani JSDHO - smlouva s JSDHO ZÁPY.
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Článek 6
Zdroje požární vody
Jako trvalý a nevyčerpatelný zdroj vody je používán vodní tok řeky Labe. Pro čerpání vody z
řeky Labe jsou uzpůsobeny nájezdy pro zasahovací techniku. Dále jsou zde venkovní
podzemní a nadzemní hydranty, které jsou pravidelně kontrolovány a je vedena potřebná
dokumentace o jejich revizích. Jako další možný zdroj vody je v nedaleké blízkosti zatopená
pískovna “Malvíny”, kde je možnost jak sání, tak i dálkové dopravy vody.
Článek 7
Ohlašovny požáru
Jako ohlašovna požáru je určena stanice HZS Stará Boleslav telefon 326911860 a dále trvalé
bydliště členů Rady obce
p.Ludmila Svobodová
326 991 594
p.Miloslava Sochová
326 992 385
p.Miroslav Zadák
326 997 997
Velitel SDH Zápy
721 821 276
Zástupce velitele SDH Zápy
604 706 639
OÚ Zápy
326 903 186
Ohlašovna požáru Zápy
326 906 886 (p.Kováčová)
326 902 181 (p.Martinicová)
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
-

telefonicky na číslech L.Svobodové, M.Sochové a M.Zadáka
zvoláním HOŘÍ nebo tlučením kovových tyčí
vysíláním znělky HOŘÍ místním rozhlasem

Osoba na ohlašovně požáru se řídí požárními poplachovými směrnicemi.
Článek 9
Seznam důležitých telefonních čísel
Hasiči
Policie
Záchranná služba
HZS Stará Boleslav
poruchy plynu
poruchy el.proudu
poruchy vody

150
158
155
326 911 860
737 200 925, 326 902 170
326 991 722 nebo 800 156 134
326 911 377, 326 905 825, 326 902 922
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Článek 10
Závěrečná ustanovení
K ověření požárního řádu obce je třeba alespoň jednou ročně provést cvičení. Dále jednou
ročně provést aktualizaci požárního řádu včetně aktualizace telefonních čísel.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 8.11.2002.

Miloslava Sochová
místostarostka

Ludmila Svobodová
starostka

Vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce:
Datum vyhlášení (vyvěšení):
Datum sejmutí:
Datum účinnosti:
Zasláno na OkÚ Praha-východ:
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dne
dne
dne
dne
dne

22.10.2002
23.10.2002
8.11.2002
8.11.2002
8.11.2002

