Vyhláška
č. 1/2009.
Obec Nenačovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2009 podle § 29
odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313/2002 Sb.,
vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Nenačovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob,
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Nenačovice
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Nenačovice , která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající
z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky.
(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 kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu místostarostu obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) senoseč a žně ; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena
namátkovými kontrolami prováděnými členy požární jednotky.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
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a) období sucha a letní období od 1.6.. do 31.8. ; požární bezpečnost v tomto
období je zabezpečena namátkovými kontrolami prováděnými členy požární
jednotky.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zabezpečena jednotkami
požární ochrany, uvedenými v čl. 1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie JPO 5, počet
členů 9.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů.
(1) Obec/město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný
požární zásah
a) přirozené:
Potok Loděnice (Kačák)
b) umělé
Požární nádrž u č.p. 5
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován pomocí obecního rozhlasu.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění na úřední desce obce.
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