OBEC Karlova Ves okres Rakovník
Obecně závazná vyh láška
Obce Karlova Ves
č.2/2007

Obec Karlova Ves na základě usnesení usmesení zastupitelstva ze dne 8.1.2007 podle par. 29
odst. I písmo 0/ bod I. zákona Č. 133/1995 Sb .. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, par. 1 odst. 3 písmo d/ a par. 15 nařízení vlády Č. 192/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znční zákona Č. 498/2002 Sb. a podle par. 10 zákona Č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění zákona Č. 313/2002 Sb. vydává obecně závaznou vyhlášku
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POZARNI RAD OBCE

ČI.l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Karlova Ves upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle par. 15 odst. 1 nařízení vlády Č. 172/2001 Sb .. k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění nařízení vlády Č. 498/2002.

Čl.2
Vymezení

činnosti

osob, pověřených

zabezpečováním
Ves

požární

ochrany

v obci Karlova

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Karlova Ves, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami ajinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
/dále SDH/ obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 O I Kladno

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnost .h, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečení v~niku požáru se zřetelem na místní podmínky
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

se dle místních podmínek považuje:

V letním období. v období sucha se vyhlašuje rozdělávání ohňu a vypalováni trá y, zákaz
kouření v lese.

Způsob nepřetržitého

Čl.4
zabezpečení

požární ochrany

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v č. 7
Ochrana životů. zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami ajinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. I

Jednotky sboru dobrovolných

Čl.5
hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobro olných hasiču obce Karlova Ves.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:
hasičská motorová stříkačka a požární stříkačka vč. hadic a proudnic.
Min. počet členů v pohotovosti 12 - zajišťující nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Karlově Vsi.
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
Obec stanovuje následující zdroje ody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
umělé /dvě požární nádrže/ - čerpací stanoviště pro požární techniku, kapacita cca 1.027
m3 + 30 m3

Čl.7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec zřizuje následující
požárů"
- budova Obecního

úřadu

ohlašovny

požárů. které jsou trvale označeny

tabulkou .,Ohlašovna

- Karlova Ves 2, tel. 313559082

Čl.8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení

požárního

poplachu

v obci se provádí:

Signálem POŽÁRNÍ POPLACH,
vyhlašovaným elektrickou
trubky, troubící tón HO-ŘÍ, HO-ŘÍ/ po dobu jedné minuty

Tato vyhláška

nabývá účinnosti

sirénou /napodobuje

hlas

8.1.2007
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~~--~~~-----Iveta Kohoutová
starostka obce

8.1.2007

