Obecně závazná vyhláška obce Slatiny č. 1/2006
Požární řád obce Slatiny.
Zastupitelstvo obce Slatiny vydává v souladu s § 29 odst. 1 písmeno o) zákona ČNR č. 133/1985
Sb. v platném znění a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně ze
dne 18.4.2001, tuto obecně závaznou vyhlášku týkající se požární ochrany v obci.
Vydání této obecně závazné vyhlášky bylo schváleno podle § 84 písm i/ zák.č. 128/2000 Sb. o
obcích, usnesením zastupitelstva obce na jeho veřejném zasedání dne 11.5.2006
ČLÁNEK 1
Účel předpisu
Požární řád upravuje zásady organizace a zásady zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) v
obci.
ČLÁNEK 2
Povinnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci
Za požární ochranu odpovídá obec v čele se svým starostou a k jejímu zajištění obec:
-zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) ke zdolávání požárů, záchranným
pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom a udržuje její
akceschopnost,
-jmenuje velitele JSDHO,
-projednává stav PO v obecním zastupitelstvu pololetně a vždy po závažném požáru v obci,
-plní další úkoly podle zák. č. 133/1985 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů o PO.
Velitel JSDHO Slatiny:
-provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle plánu odborné přípravy,
-vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDHO v obci, dle předpisů o PO,
-zúčastňuje se stanovené odborné přípravy organizované Územním odborem Hasičského
záchranného sboru v Jičíně,
-plní další úkoly na úseku PO obce dle rozhodnutí starosty obce a předpisů o PO.
ČLÁNEK 3
Povinnosti právnických a fyzických osob
Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány
zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění, zákonem č.50/1976 o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v plném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.
Povinnosti fyzických osob.
Základní povinnosti fyzických osob jsou přílohou tohoto požárního řádu a jsou vyjmenovány v §
17, 18, a 19, zákona č. 133 o PO v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti
občanů na úseku PO.
ČLÁNEK 4
Zdroje požární vody
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
a) požární nádrže: v obci Slatiny je pro požární účely požární nádrž na konci obce směrem
na Jičíněves, velkokapacitní studna u dílny a dále jímka stavidla u zbrojnice PO, v obci
M ilíčeves rybníky na M alé straně,
b) hydranty: u školy ve Slatinách a u administrativní budovy AGRO Slatiny a. s.,
c) přírodní zdroje: řeka Cidlina nebo koryto náhonu v obou obcích.

ČLÁNEK 5
Jednotka S DH obce
Obec zřizuje v obci Slatiny jednotku požární ochrany kategorie JPO III, základní počet členů
jednotky určuje vyhláška M V o organizaci a činnosti jednotek PO, počet členů JSDHO Slatiny
nesmí klesnout pod určený základní stav. V obci je neustále přítomno minimálně družstvo o
zmenšeném početním stavu (1+3) a je zabezpečena pohotovost jednotky v pracovní i
mimopracovní době.
Jednotka je pro požární účely vybavena jedním dopravním vozidlem DA 12 A-30, požární
stříkačkou PS 12 a dýchacími přístroji. Pro likvidaci následků mimořádných událostí a živelních
pohrom má k dispozici kalová čerpadla a motorovou pilu.
V obci M ilíčeves obec ustanovuje požární hlídku v počtu 1+3
ČLÁNEK 6
Ohlašovny požárů
V obci jsou tyto ohlašovny požárů:
a) nepřetržitě je možné hlásit požár územní operační a informační středisko hasičského
záchranného sboru královehradeckého kraje v Jičíně (ÚOIS HZS) na tel. čísle 150,
b) linka tísňového volání telefonní číslo 112 - Integrovaný záchranný systém
Královéhradeckého kraje.
c) v pracovní době je ohlašovna požárů na Obecním úřadě čís. tel. 493 555 030 a v dílně
AGRO Slatiny a. s. na tel: 493 555 123 nebo 493 555 482
d) dále jsou v obcích další místa, kde lze nahlásit požár:
ve Slatinách
v M ilíčevsi
Koloc Jaromír ......... tel. 493 555 103
Ústav soc.služeb .............. tel: 493 555 534
Bílek Zdeněk ......... tel: 493 555 285
M lejnek Jaromír............... tel: 493 555 417
Kořínek M ilan ........ tel: 493 555 130
Jednota-potraviny ........... tel: 493 555 435
Soukup M iroslav .... tel: 493 555 075
Besta Berný stavebniny... tel: 493 555 555
Styblík Jaromír ....... tel: 493 555 072
Kronawetter Petr ............. tel: 493 555 684
Veselý M iloslav...... tel: 493 555 027
Babák Vlastimil ............... tel: 493 555 499
ČLÁNEK 7
Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován následujícími způsoby:
a) spuštěním sirény vypínačem umístěným na stěně vedle vchodu do Hasičských zbrojnic ve
Slatinách a v M ilíčevsi, signálem požární poplach, který je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
b) místním rozhlasem signálem „hoří“ a hlášením o místě požáru,
c) náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zařízením požárního
automobilu.
ČLÁNEK 8
Přílohy
Požární poplachový plán Královéhradeckého kraje- výpis
Povinnosti právnických a fyzických osob.
Řád ohlašovny požáru
Vydáním této obecně závazné vyhlášky se současně ruší obecně závazná vyhláška obce Slatiny
č. 1/2003- Požární řád obce Slatiny vydaný dne 10.7.2003.

místostarosta obce
Koloc Jaromír

starosta obce
Styblík Jaromír

Příloha č.1 vyhlášky č. 1/2006 Požární řád obce Slatiny

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

(1)
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárů obce Slatiny.
(2)
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce Slatiny určeny následující jednotky požární ochrany:

Pořadí jednotky

Název jednotky PO

Dojezdový čas do

I.

HZS Jičín

Dojezd do 15 minut

II.

JS DHO S latiny

Dojezd do 20 minut

III.

JS DHO S taré Místo Dojezd do 20 minut

Jednotka SDHO Slatiny poskytuje pomoc:
1. bez vyzvání
2. čekat na výzvu
Dojezd do 20 minut jako
druhá jednotka v pořadí
3. čekat na výzvu
Dojezd do 25 minut jako
druhá jednotka v pořadí
4. čekat na výzvu
Dojezd do 20 minut jako
třetí jednotka v pořadí
5. čekat na výzvu
Dojezd do 25 minut jako
třetí jednotka v pořadí

M ilíčeves, Slatiny.
Češov, Liběšice, Žeretice, Hradištko, Vlhošť, Kozojedy.

Butoves, Tuř, Hubálov, Vrbice

Jičíněves, Bartoušov, Dolany, Keteň, Labouň, Nemyčeves,
Vitiněves, Volanice
Kacákova Lhota, Náchodsko, Kostelec

Příloha č.2 vyhlášky č. 1/2006 Požární řád obce Slatiny
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované
činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených
podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné
příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k
nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu,
topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně
bezpečnostních zařízení,
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností,
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany
nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně
odstraňovat zjištěné závady,
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku
požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k
zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím
uložená opatření,
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k
provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného
sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní
nebo užívají.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může
takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Základní povinnosti fyzických osob
(1) Fyzická osoba je povinna
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za
účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a
věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a
pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny
vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k
provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily
požár.
(3) Fyzická osoba nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo
jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
(4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru a ve stanovené lhůtě
splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky
požární ochrany nebo obce.
Věcná pomoc
(1) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání
požáru.
(2) Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc jestliže jí v tom brání
důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Vstup na nemovitosti
(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení
opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných
záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět
odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel
zásahu.
(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce,
uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být
hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany
organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí
dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby
nevznikly škody, kterým lze zabránit.
(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle
odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární
ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí,
jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu
(1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí
vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní
požární dozor rozhodne o
a) vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu.
(2) O zastavení provozu lze rozhodnout i tehdy, jestliže by byla znemožněna záchrana osob nebo
majetku v případě vzniku požáru.

Příloha č.3 vyhlášky č. 1/2006 Požární řád obce Slatiny

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
obce - SLATINY

Tento řád stanoví povinnosti obsluze ohlašovny požáru za účelem rychlého a správného
převzetí hlášení o případu, včasného vyhlášení požárního poplachu a přivolání posilových
jednotek požární ochrany a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje
1

. Přijímání hlášení
1. Převzít zprávu o požáru či jiné události od ohlašovatele
2. Okamžitě vyrozumět územní operační a informační středisko (ÚOIS) v Jičíně
na telefonním čísle 150, nebo Integrovaný záchranný systém na číslo 112.
3. Vyhlásit požární poplach pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Slatiny
(JSDHO Slatiny).
Při hlášení případu- mimořádné události musí být v ohlašovně zaznamenáno:
a) objekt postižený požárem (popis charakteru, např. stoh, byt)
b) přesná adresa místa (místo, ulice, čp., poloha pole, nejrychlejší způsob)
c) co je hlášeno (požár, povodeň, výbuch, živelná pohroma, apod.)
d) kdo žádá pomoc, nebo podává hlášení a odkud (jméno, místo, obec, číslo telefonu)
e) datum a čas přijetí hlášení (hodiny + minuty)
f) podle možností provede zpětné ověření
Uvedené údaje ohlašovna požáru zaznamenává.

2 . Vyhlášení požárního poplachu
Po převzetí hlášení provede obsluha ohlašovny požáru neprodleně vyhlášení požárního poplachu,
nebo zabezpečí jeho vyhlášení.
Požární poplach se vyhlašuje:
a) sirénou, 25 sekund zapnuto- 10 sekund vypnuto- 25 sekund zapnuto, atd.
d) místním rozhlasem signálem „hoří“ a hlášením o místě požáru,
b) náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zařízením požárního
automobilu.
3 . Předávání informací
Po vyhlášení místního požárního poplachu obsluha ohlašovny:
a) seznámí místní požární jednotku s údaji o požáru,
b) další komunikace s ÚOIS bude probíhat pomocí vysílačky
c) ostatní orgány (záchranná služba, policie, energetické závody, plynárny a pod.) informuje
ÚOIS.
d)
4 . Výpis z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje
Dojezdové časy a pořadí jednotek při mimořádné události v katastru obce Slatiny
Pořadí jednotky

Název jednotky PO

Dojezdový čas do

I.

HZS Jičín

Dojezd do 15 minut

II.

JS DHO S latiny

Dojezd do 20 minut

III.

JS DHO S taré Místo Dojezd do 20 minut

5

.

Přehled důležitých telefonních čísel

Integrovaný záchranný systém
Hasiči Jičín
Hasiči Jičín- mobil
Záchranná služba
Policie ČR
Velitel JSDHO Slatiny- Bílek Z.
Obecní úřad
Starosta obce Slatiny
Koloc Jaromír Slatiny
Kronawetter Petr Milíčeves
Ústav soc. služeb Milíčeves
Městská nemocnice Jičín
Východočeská energetika Jičín
Východočeská plynárenská Jičín

112
150 (493 522 200, 493 522 149, 493 523 942)
724 003 819
155
158
491 613 388, 721 603 314
493 555 030
493 555 072, 721 972 350
776 555 783
493 555 684
493 555 534
493 582 111
12 555 (493 533 648)
12 39

JS DHO S latiny poskytuje pomoc obcím:
1. bez vyzvání
2. čekat na výzvu
Dojezd do 20 minut jako
druhá jednotka v pořadí
3. čekat na výzvu
Dojezd do 25 minut jako
druhá jednotka v pořadí
4. čekat na výzvu
Dojezd do 20 minut jako
třetí jednotka v pořadí
5. čekat na výzvu
Dojezd do 25 minut jako
třetí jednotka v pořadí

M ilíčeves, Slatiny.
Češov, Liběšice, Žeretice, Hradištko, Vlhošť, Kozojedy.

Butoves, Tuř, Hubálov, Vrbice.

Jičíněves, Bartoušov, Dolany, Keteň, Labouň, Nemyčeves,
Vitiněves, Volanice.
Kacákova Lhota, Náchodsko, Kostelec.

