OBEC MOCHOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
Požární řád obce Mochov
Zastupitelstvo obce Mochov se na svém zasedání dne 03. 11. 2011, zápis č. 12/2011
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Mochov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. l nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec, která plní v
samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Je povinna
zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti
stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje zastupitelstvo pravidelnou kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce spolupracují s obcí na
zabezpečení požární ochrany:

a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
b) k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,
(2) Pro zajištění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů ve smyslu § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") postupuje obec
podle nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, které Zastupitelstvo obce Mochov považuje
za dostačující a vyhovující k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů. Za období nepříznivých klimatických podmínek se považuje období
déletrvajícího sucha, v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí
vzniku požáru. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena:
a) zákazem kouření, rozděláváním a používáním otevřeného ohně v prostorách a na místech,
kde může dojít k jeho rozšíření,
b) zákazem spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném
prostranství a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,
c) zákazem jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
d) zákazem vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a
uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro
fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující
hospodaření v lese,
e) zákazem táboření mimo vyhrazené prostory,
f) zákazem povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona dle § 20 odst. 1
písm. k) lesního zákona,
g) zákazem pálení klestu a kůry v lesích,
h) povinností zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
i) povinností vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a
nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění,
j) zajištěním maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení
požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

(3) Pro stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
ve smyslu § 27 odst. 2 písm. b) bodu 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů využívá obec nařízení Středočeského kraje č. 5/2010, které
Zastupitelstvo obce Mochov považuje za dostačující a vyhovující k zabezpečení požární
ochrany v budovách zvláštního významu.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven v souladu
s požárním poplachovým plánem Středočeského kraje č. 1/2010 ze dne 4. ledna 2010.
(2) Trvalá pohotovost k zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je
zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje číslo tísňového volání
150/112 a jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Čelákovice.
(3) V souladu s předpisy o požární ochraně obec vytváří podmínky pro hašení požárů a pro
záchranné práce. Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí
souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití
existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) V obci Mochov není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.
(2) Obec Mochov má uzavřenou smlouvu o zajištění požární ochrany s městem Čelákovice.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec 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.
(2) 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.
(3) Obec stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které odpovídají požadavkům ČSN 73 6639:
a) hydrant, ulice Poděbradská, před č.p. 116
b) potok Výmola (vlastník Povodí Labe)
c) rybník Chudomel (vlastník paní Baumannová)
(4) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany zřízených
podle článku 4.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů“.
a) Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov, telefon 326 992 457.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály)
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje pomocí megafonu.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Údaje o jednotce PO (JSDHO) města Čelákovice jsou uvedeny v příloze č. 1.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 22. 11. 2011.
otisk razítka

……………………………….
František Bouček, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

07. 11. 2011
22. 11. 2011

……………………………
Ing. Ladislav Marek, v.r.
starosta obce

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2011
Údaje o jednotce PO (JSDHO) města Čelákovice
Adresa:

Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice

Telefon:

326 991 555

Fax:

326 991 555

E-mail:

hasici@czela.net

Starosta sboru: Fridrich Miloš
Telefon:

724 084 816

Velitel sboru: Hanzl Jiří
Telefon:

608 028 902

Jednatelka:

Tomečková Martina

Telefon:

777 694 031

Technika:

CAS 25 K, CAS 25, TA Iveco, RZA Opel Campo 3.1

