
uĚsrys zÁpv
Zastupitelstvo městyse Zápy

Obecně záv azná vyh láška
é.112018,

kterou se vydává požární řád městyse

Zastupitelstvo městys e Zápy se na svém zasedání konaném dne 28.6,2018 usneslo vydat na

základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona é. 133t1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

p"rJéišičn předpisů 1áále ien',,za!9!_o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm, d) a § 84

;á;i. 
'pi.ň.,. 

r,j zák'ona é. ňatzooo Šb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějŠÍch

předpisů, tuto obecn ě závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čt. t
úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městysu,

(1)

čl z
vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v méstysu

ochrana životů, zdraví a majetku obóanů před požáry,.Živelními Pohromami a jinými

mimořádnými událostmi na území městyse Zápy (dále jen ,,městY_s") je zajiŠtěna

i"ánotxou,uoru ooúrouórnyi.r. hasičů městýse (dáiajen.,,JSDH městyse") podle čl, 5 této
'rvňrái1.v a dále.lednotxami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky,"

kzabezpečení úkolů na úseku požárníochrany městys v samostatné působnosti pověřil

uJi"ru jednotky sĎH žapv, 
'tt"ny vykonává monitoring úrovně požární ochrany v

mestvsu, o niz §řeot<ládázprávu starostovi minimálně 1xza rok,

kzabezpeóení úkolů na úseku požárni ochrany byly na základě usnesenízastupitelstvo

městyse dále pověřeny tyto orgány městyse:
a) zastupitelstvo městyše - projáonaním _stavu . požární ochrany v městysi

minimálně i *=ro mcsicr:r;'vzóy po závažné mimořádné události mající vztah

k požární ochraně v městysi, _l !_,.!^1 _y^l^i^,",
b) starosta _--piouáooni, pravidelných kontrol" dodržování předpisů požární
'- I 

ochrany obie, a to minimálně 1 x za 12 měsíců,

čt. s
podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku

' požáru se zřetelem na místní situaci

Městys nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným

nebezpečím vzniku požáru 
"ni 

poJminky požární bezpečnosti vztahující se k takovým

činnostem ói objektům,

(2)

(3)



(1)

čt. l
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v městysi

přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy čijiné mimořádné události na Území městyse je

zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v č1.7.

ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi na území městyse je zabezpečena jednotkami poŽární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

čt. s
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, její poČetní stav a vybavení

(1) Městys zřídil JSDH městyse, jejíž kategorie, poČetní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č, 2 vyhlášky,

(2) členové JSDH městyse se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném

čase do požární zbrojnice na adrese Zápy 71, anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

d.a
přehted o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé pouŽitelnosti

Vlastník nebo uživatelzdrojů vody pro hašení požárůje povinen tyto udŽovat v takovém

stavu, aby bylo umožněno použiti požární techniky a čerpání vody pro haŠení PoŽárŮ1.

Nad rámec nařízení kraje městys stanovil zdroje vody pro hašení požárŮ- Přehled zdrojŮ

vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení poŽárŮ, jakoŽ i ČerPací

staňoviste pro požární technlku a vhodné směry příjezdu ke zdrojŮm vodY jsou

vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení Předává

.;édnotce božární ochrany uvedené v čl, 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru

Středočeského kraje.

čt. l
Seznam ohlašoven požárů a datších míst, odkud tze htásit poŽár, a zpŮsob jejich oznaČení

Městys zřídil následující ohlašovnu požárů, která je trvale oznaČena tabulkou

,,Ohlašovna požárů",.

Úřad městyse Zápy, Zápy 71

d.a
Způsob vyhlášení požárního poplachu v městysi

Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí:

(2)

(1)

(3)

1§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně



a) sirénou - přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.
tón - 10sec. pauza - 25sec. tón, opakuje se, není určen
obyvatelstva). Způsob spuštění sirény - manuálně

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu
poplach v městysivyhlašuje informačním kanálem městyse (formou SMS).

Podpis

/oH^ l{
Jméno Příjmení

starosta

Vyvěšeno na úřednídesce úřadu městyse dne: 28.6.2018
Sejmuto z úřední desky úřadu městyse dne:
Zveřejněnívyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

nepřetržitý
k varování

se požární

čt. g

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu zpožárního poplachového
plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

čt, to
zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 612004 ze dne 21122004

čt. tt
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis

Jméno Př't,lmení

místostarosta

í



příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce é.112018, kterou se vydává poŽární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu

Středočeského kraje:

l.stupeň - HZS Stř. kraje, stanice St. Boleslav

l.stupeň - JSDH Zápy

l. stupeň - SDH Brandýs n.L.

příloha é. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1t2}'l8, kterou se vydává poŽární řád

Celkový počet členů jednotky: 15

Poóet členů v pohotovosti pro výjezd: 6

Veliteljednotky: 1

Velitel družstva: 2

Strojník: 4

Hasič: 4

Požární technika a věcné prostředky požárníochrany

Vozidlo L|AZ CAS 25 RTHP
Přenosné čerpadlo PPS 12
Plovoucí čerpadlo
Motorová pila

příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce é.lt2}18, kterou se vydává PoŽárnířád

A) přehled zdrojů vody: vodnínádrž Mřenka vOstrově u Brandýsa n/L, retenČní nádrŽ u

hřiště -Zápy, hydrant ulázni v Ostrově u Brandýsa n/L

B) plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení poŽárŮ, ČerPacích stanoviŠť

a směru příjezdu k nim

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2 8 -06- 2018

Sejmuto z úřední desky dne:


