Obecně závazná vyhláška obce Třemešné
č. 1/2004
Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Třemešné se na svém zasedání dne 15.4. 2004 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 ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Třemešné 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.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
- HZS Tachov
- SDH Přimda
- SDH Bor
- SDH Bělá nad Radbuzou
2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1. obec Třemešné:
a) pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně starostu
obce a velitele jednotky SDH obce Třemešné
b) ukládá starostovi předložit zastupitelstvu obce informaci o stavu požární ochrany v obci
minimálně 1x v roce a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně.
Článek 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 považují:
- kulturní akce – požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární
hlídkou SDH.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
-

období sucha
letní období od 1.6. do 30.9.

Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáním upozornění na zákaz kouření
a rozdělávání ohňů.

3. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- sál kulturního domu - požární bezpečnost při akcích je zabezpečena požární hlídkou SDH.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2, odst. 1.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení
1. Obec má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů v počtu 10 členů. Jednotka je vybavena
požární technikou:
- hasičský automobil AVIA A31
1 ks umístěno v HZ Třemešné
- čerpadlo PS 12
1 ks umístěno v HZ Třemešné
- čerpadlo PS 8
1 ks umístěno v HZ Pavlíkov
2. Členové jednotky SDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví co nejrychleji do hasičské
zbrojnice v Třemešné – část Bezděkov nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
1.

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů,
účinný požární zásah:
- Třemešné:
rybníky na návsi
- horní
p.p.č.
- dolní
p.p.č.
- Bezděkov:
Bezděkovský potok
- Dubec:
rybník
p.p.č.
- Nová Ves:
rybník
p.p.č.
- Pavlíkov:
rybník dolní
p.p.č.

které svou kapacitou umožňují
47/1
49/1

0,1816 ha
0,2238 ha

24/1
380/1
46

0,2893 ha
0,2334 ha
0,1115 ha

2.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat
trvalou použitelnost čerpacích stanovišť.

3.

Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd
pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1. Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna
požárů“:
- Třemešné: OÚ Třemešné ve dne 374 796 136
v noci
374 782 452, 724 183 675 (starosta)
- Pavlíkov: Arpád Simon
374 796 132
- Dubec:
Ludmila Vojtechová
374 796 133
- Nová Ves: Mirka Rypová
374 796 093
2. Dále je možno požár bezplatně hlásit:
- z telefonního automatu před pohostinstvím v Třemešném - tel. číslo 150
- z každého telefonního přístroje (pevný i mobilní)
- tel. číslo 150

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)
b) v obcích Dubec, Nová Ves, Pavlíkov voláním „HOŘÍ“
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obcích vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3. května 2004.

________________________

_________________________

Stanislav Hálek
starosta

Jindřich Janíček
místostarosta

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2004

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového
Plzeňského plánu kraje
Místní část obce

1.stupeň

2.stupeň

3.stupeň

Třemešné

Třemešné
Přimda
Bor
PS Tachov

PS Tachov
PS Stříbro
Bor
Tachov
Planá
Stříbro

Hostouň
Planá
Kladruby
Dlouhý Újezd
Chodová Planá

Bezděkov

Bělá n/R
Přimda
Bor
PS Tachov

Hostouň
Planá
Kladruby
Dlouhý Újezd
Chodová Planá

Dubec

Bělá n/R
Přimda
Bor
PS Tachov

Nová Ves

Přimda
Bělá n/R
Bor
PS Tachov

Pavlíkov

Bělá n/R
Bor
Přimda
PS Tachov

PS Tachov
PS Stříbro
Bor
Tachov
Planá
Stříbro
PS Tachov
PS Stříbro
Bor
Tachov
Planá
Stříbro
PS Tachov
PS Stříbro
Bor
Planá
Tachov
Stříbro
PS Tachov
PS Stříbro
Bor
Tachov
Planá
Stříbro

Hostouň
Planá
Kladruby
Dlouhý Újezd
Chodová Planá
Hostouň
Planá
Kladruby
Dlouhý Újezd
Chodová Planá
Hostouň
Planá
Kladruby
Dlouhý Újezd
Chodová Planá

