MĚSTYS PANENSKÝ TÝNEC
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Zastupitelstvo obce Panenský Týnec na svém zasedání č. 3/2013 dne 21. 5. 2013 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 (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
a 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek 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 v katastru obce Panenský Týnec (dále jen „obec“) je zajištěna
Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Panenský Týnec zřízenou Městysem
Panenský Týnec (dále jen „JSDHO Panenský Týnec“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 se pověřuje :
a) zastupitelstvo obce: projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12
měsíců; a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta obce - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany,
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1)

Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
stanoví kraj svým nařízením.1)
2) Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje činnosti, si prostřednictvím osob
s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie
požárního nebezpečí2) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona
o požární ochraně.
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Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
2
)
§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
1

3) Obec nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Podmínky
k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví kraj svým
nařízením3).
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena JSDHO Panenský Týnec,
uvedenou v čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této
vyhlášky.
2) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události je na území obce
zajištěno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 vyhlášky.
Článek 5
JSDH Panenský Týnec, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDHO Panenský Týnec. Dislokace, kategorie a
početní stav JSDHO Panenský Týnec a její vybavení požární technikou a věcnými
prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Členové JSDHO Panenský Týnec se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji
dostaví do hasičské zbrojnice v Městysi Panenský Týnec č.p. 32 nebo na jiné místo
stanovené velitelem JSDHO Panenský Týnec.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1) Obec zabezpečuje zdroj vody pro hašení požárů, který svou kapacitou, umístěním
a vybavením umožňuje účinný požární zásah. Jedná se o požární nádrž v obci Panenský
Týnec, která se nachází v dolní části obce ( Čůránek ), dále o přírodní rybník ( Hladičák )
severovýchodně cca 500m od obce a po domluvě s majitelem vodní nádrž u kravína.
2) Obec stanoví další zdroj vody k hašení požárů, jímž je hydrantová síť v obci Panenský
Týnec.
3) Jako podmínku pro zajištění trvalé použitelnosti tohoto dalšího zdroje vody pro hašení
požárů stanoví obec vlastníkovi hydrantové sítě v obci Panenský Týnec povinnost
provádět nejméně 1 x za 6 měsíců kontrolu funkčnosti hydrantů a podat obci zprávu
o výsledku této kontroly a přijatých opatřeních.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen4) tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů.
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Nařízení Ústeckého kraje č. 6/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu, ze dne 12. 11. 2003.
4
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§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 7
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů“. Ohlašovna požárů se zřizuje na Obecním úřadu Panenský Týnec č.p. 10, PSČ
439 05, tel. č. 415 694 129 (jen v době činnosti obecního úřadu),
2) V době mimo činnost obecního úřadu, lze vznik požáru ohlásit starostovi obce - mobil.
tel. č. 725 061 092.
3) Obec nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde
hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „Požární poplach“, který je
vyhlašován sirénou umístěné na budově hasičské zbrojnice přerušovaným tónem sirény po
dobu 1 minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón),
2) V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného
v odst. 1 se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem. V případě poruchy
obecního rozhlasu pak přímým voláním „Hoří“. Ve výjimečném případě lze nahradit
vyhlášení požárního poplachu zvukovou signalizací motorového vozidla.
Článek 9
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Ústeckého kraje5) je uveden v příloze č.1 této vyhlášky.
Článek 10
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….
Ing. Šárka Čížková
místostarostka

……………………………….
Petr Bárta
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

.................. 2013

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

.................. 2013
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Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2013, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze
dne 1. února. 2013.
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce Panenský Týnec
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje
Územní odbor Žatec HZS Ústeckého kraje – okres Louny

POŽÁRNÍ
POPLACHOVÝ PLÁN
Pro obec

:

Panenský Týnec
Panenský týnec
Stupeň Jednotka
I.
HZS Louny
SDH Panenský Týnec
SDH Smolnice
SDH Cítoliby
II.
SDH Líšťany
HZS PS Slaný
SDH Klobuky
SDH Postoloprty
SDH Černčice
SDH Peruc
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2013, Požární řád obce Panenský Týnec

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Panenský Týnec

Dislokace
JSDHO
Panenský Týnec
Panenský Týnec

Kategorie JSDHO
Panenský Týnec
JPO III.

Počet členů
JSDHO
Panenský Týnec
1 + 15

Minimální počet členů
JSDHO Panenský Týnec
v pohotovosti
....

B) Vybavení JSDHO Panenský Týnec
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
označení požární techniky a věcných prostředků PO
....
....
....
....
....
....
....
....

Počet
....
....
....
....
....
....
....
....
....

? Místo odstavce B – vybavení, přikládám Kartu JPO s věcným vybavení a početním stavem VPPO
JSDH Panenský Týnec k 1.3.2013.
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