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Obecně záryazná vyhláška obce Zá,py
č'.612004

Zasĺ:pitelstvo obce Zápy vydźlvá dne 2I.12.2004 v souladu s $ 29, odst. 1, písm. o) část 1
zźkona č. 133i85 Sb., o požźlrni ochľaně, ve znění pozdějších předpisů, $ 1 odst. 3 písm. d) a $
15 nďízení vlády č,.l72/200I Sb., k provedení zákoĺao poŽźrni ochĺaně, ve znění ztkonač,.
498/2002Sb.apodle apodle$ 10 zĺĺkonač:.12812000Sb.,oobcích(obecní ňízeru),ve
zněru p ozđěj ších předpi sů, ob ecně zÁv anlou v yhl ĺášku

poŽÁnľÍ iÁo oBCE
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1. Účnr, pinoľlsu

Požfuni řád obce Zátpy upravuje organizací a zásady zaberyeč,eni požárni ochĺany. Uľěuje
povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob a ffzických osob v obci v oblasti
požźtmí ochľany /dáIe jen,,Po../ nauzemi obce. Určuje füoly osob pověřených zaberyeč,ením
Po obce a vztahu k obecnímu uřadu k těmto osobám.

2. oRGA]\IZACE PoŽÁnľÍ OCHRANY

Zapožämí ochľanu odpovídá obec Zápy a k jejímu zajištění:
a) ďizuje jednotku sboru dobľovolných hasičů obce /dále JSDHO/ ke zđolávźnipožárű,

zźrcbranrým pracím a likvidaci následku mimořádných a Živelných pohĺom,
b) jmenuje velitele JSDHO
c) pľojednává stav požiĺľní ochrá'ny v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a dźie dle potřeby
d) zpľacovává roční plán preventivně výchovné činnosti obce Zápy

3. Úxor,y oSoB PovĚŘENŕCHZ^BEZPEčovÁNÍľĺ ľo

Velitel jednotlry PO obce
- zpracovaní plan odborné přípravy členů JSDHO podle ,,Zźl<|adního zaměření odbomé

přípravy.. vydaného ředitelství HZS,
- udľžuje trvalou akceschopnostjednotky Po,
- provádí a zajišťuje odbornou přípravu členů JSDHO,
- provádí praktický výcvik s vlastní technikou,
- zajišťuje odbornou přípravu strojníků JSDHO,
- zajišťuje odbornou přípraw členů užívajicích speciální požźrni techniku,
- provádíkontrolu poŽźtrnitechniky,
- pľovádí lx roěně inventarizaci svěřených prostředků,
- zajišťuje účast členů na lékďských prohlídkách,
- vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednottcy a její odborné přípravě,
- o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požámi techniky
- a jiných věcných prostředků Po,
- zvyšuje si své ođboľné znalosti,

plní další rikoly na úseku Po dle rozJrodnutí staľosty obce.

4. PovINNosTI PRÁ\ryICKÝcH oSoB, PODNIKAJÍcÍcH FYZj]ICIďCH oSoB
A osTATľÍcH FYZICKÝCH oSoB NA ÚSEKU Po v oBCI

A) povinnosti právniclcých a podnĺkajících ffziclcých osob
Právnické a podnikajici fyzické osoby plní povinnosti na úseku požźrní ochrany ve

všech prostoľách, které užívají ke své činnosti. Za p|nění povinností stanovených předpisů
ńkonemč,. t33ll985 Sb. o požÁĺru ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy
upravující povinnosti na úseku požźrní ochĺany odpovídá u právnických osob statutĺĺrní orgán
a u podnikaj ících fyzických osob t5rto osoby nebo jejich zasfupce.
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5. JEDNoTKA PoŽÁRNÍ oCHRAI{Y

1. Na zíkladě poŽĺĺľního poplachového planu kĺaje _ územního odboru Pľaha-východ je

obcíňízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPo V/II
- celkový poěet členů jednotky: 13
- poěet členů v pohotovosti pro ýjezÄ: 6
- vybavení jednotky: CAS 25, PPS 12

funkce: velitel jednotky: 1
veliteldružstva: 1
stľojník: 4
hasič: 7

2. Zajistí:
- pľostředky ĺezbfiné pro provoz JSDHO,
- zabezpečuje výstavbu a údrŽbu objektů Po a poŽáľně bezpečnostni zaÍízení, zejména

pro potřeby svého územního obvodu (požar. zbrojnice, požźrnínádrže, sušící zařízeni
na hađice atd.)

- potřebné zásoby pohonných hmot
- členům JSDHO osobní výstroj, vyzbtoj a ochĺanné pracormí prostředky,
- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDHO,
- alespoň lx ročně vyhlášení akceschopnosti JSDHO,
- účast velitelů a strojníků na odborné přípľavě,
- funkčnost svolávacího systému členů JSDHO pľo případ vyhlášení požźtrniho

poplachu.
Zák|adni vybavení JSDHO: /CAS 25,PPs |2l

6. ZDRoJE PoŽÁRNÍ voDY

obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požÁri a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požźrű a podmínky pro zajištění jejich tľvalé použitelnosti (viz $ 29,
odst. 1, písm. k).
Dále zajišťuje:

- potřebné zdroje pož,ámi vody a její údržbu
jako zdroje vody určuje vodní náďrŽv Zźtpech a hyđrant u|ánĺi v ostrově
- předává jednotce Po plán obce s vymačením hydrantu a dalších vodních zdrojů.

7. oHLAŠovNYPoŽÁRi

V katastru obce jsou wěeny tyto ohlašovny požaru: (přesný název, místo, majitel, adresą
tel.číslo)
I. Zápy ěp. 4, Kovačovi, tel.:326 906 886, 732 734 |45
f. Zápy ćp.7|, obecní ttřadZápy teI.: 60f f00 128

ohlďovny poŽáni j sou oznaěeny tabulkou,,oHLAŠovNA P oŽÁRU".

Pro ohlašovnu požaľu musí bý ryracován,,iád ohlašovny poźáru,,, kter"ý upravuje:
- způsob přijímaní hlĺĺšení o vzriku požźruv obci,

]lTTí'ffir._
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B) povinnostĺ fyziclcých osob
1. ffzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedochazelo ke vzniku požźtu, zejména při pouŽívání tepelných,

elektrických' plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladovźní a používaní
hořlavých nebo poärně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm
či j iným zdroj em zapáIeĺí,

b) zajistit volný přístup k rozvodnýmzaÍízenim elektrické energie a k uzĺvěrum plynu, vody
a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zźkazy tykajíci se požĺírní ochĺany na označených místech,
d) obstarat poŽárĺě bezpečnostní zatizeni a věcné prostředky požárru ochľany v rozsahu

stanoveném zvláštním předpisem
e) zajistit přístup k poŽáľně bezpečnostrum zaÍízerum a věcným prostředkům Po za účelem

jejich včasného použití a dále udľžovat tato zařízeni a věcné prostředky
vprovozuschopném stavu /uvedené povinnosti se vztahuji na osoby, které mají uvędená
zařízeru a věcné prostředky ve vlastnictvíćillživźníl,

Đ vývářet v prostorách ve svém vlasbrictví nebo uŽívání podmínky pro rychlé zđo|ćtvźni
požźtu a pto zěrchranné práce,

g) umožnit orgánu státního poŽźrního dozoru pľovedení potřebných füoly při zjišťování
příčiny vzniku požuu a v odůvođněných případech mu bezuplatně poskýnout výrobky
nebo vzorky k pľovedeni požtlrně tec'hnické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáĺu,

h) oznamovat bez odkladu hasičskému záchľaĺmému sboru územní odbor Praha-východ
kažđý vmiklý požar při činnostech, kÍeré vykonává, nebo v prostoru, které vlastní nebo
llžívá,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se kpožarĺi bezpečnosti qýrobků nebo
činností,

j) umožnit výkon statního poŽźlrního dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená
oľgánem státního požárního dozoru,

k) ten, kdo je povinen vykonávat doh]ed na osobami, které nemohou posoudit následky
jednaní, je povinen podle zvláštních zĺkonů dbáą aby t5rto osoby svým jednáním
nezpůsobily poŽźn.

2. Kaźdý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáľu:
a) provést nutná opatření pro záchĺanu ohĺožených osob,
b) uhasit požár,jestliŽe je to moŽné, nebo povést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na ohlašovnu poŽiíru v čp. 4 (te|.: 326 906 886, 732 I34 145) nebo v

č:p.7t (tęl.: 602 200 If9) zjištěný pož,źr, případně zabezpeěítjeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce Po na ýnu velitele zasahu nebo velitele jednotky

PO,
e) každý je povinen na ýrvu velitele zĺsahu nebo velitele jednotky Po poskytnou věcnou

pomoc _ dopravní prostředek, zdroje vody, spojová zařizení a jiné věci potřebné ke
zdo|źnipožźtu.

Fyzická osoba není povinna poskytnou osobní nebo věcnou pomoc' jestliŽe jí v tom brríní
důleŽitlĺ okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohľožení sebe nebo osoby b|i7ké.

3. Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požÍrni ochrany nebo znevžít linku tísňového

volání,
b) provádětpráce, které mohou vést ke vzrriku požáĺu, pokud nemá odbornou způsobilost

požadovanou pľo výkon takoqých pracím|áštrumi předpisy,



c)

d)
e)
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poškozovat, zneuživat nebo jiným 4působem zľlemożiovatpovžívźni hasicích přístľojů
nebojiných věcných prostředků Po a požárně bezpeěnostních zařízení,
omezit nebo znemofuit pouŽití označ,eĺých nastupních ploch pro poŽární techniku,
pouŽívat barermé označení vozidel, lodí a letadel jednotek Po,
provádět vypaloviĺní porostů.

Poľušení qýše uvedených povinností (budeJi naplněna skutková podstata přestupku) se
tihuje pokutou až do vyše 25 000,- Kč

4. Další podmínky poźfuníbezpečnosti dodľžované fyziclcými osobami:
a) při pouŽívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kteých není k

dispozici pruvodní dokumentace (návod vyrobce na provoz' kontroly, údrŽbu, obsluhu
atd.) se posfupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných dľuhů a typů
spotřebičů,

b) vpřípadech uvedených vodstavci a) nebo není-li bezpeěná vzdálenost spotřebiče od
povrchu stavební konstrukce, podlahové kľytiny a zaÍizovacích předméttl zhořlavych
hmot doložena zkouškou nebo předepsanou technickou đokumentací, stanoví se
bezpečené vzdálenosti podle normativních poŽadavků ( např. ČsN oo 1008),

c) při používání tepelných spotřebičů se žhavý popel ukládá do nehořlavýchuzaviratelných
nádob,

d) komíny a kouřovody se udľŽují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna
požÁrnl bezpečnosti při provozu připojených spotřebičů,

e) čištění a kontrola komínů se zaberyeěuje ve lhůtach a způsobem stanoveným zvlaštním
pľávním předpisem (vyhlášky č.l l111981 SB, o čistění komínů),

Đ v případě skladování hořlavých látek v půdním prostoru se za beryečné považuje jejich
umístění ve vzđáIeností nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,

g) pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hořęní
podporujících látek,

h) při sklađování látek mající sklon k samovzrrícení se podle đnrhu a způsobu umístění
sleduj e, zda nedoch ází k procesu samovzrrícení,

Đ ke skladování nebo ukládání hořlavých kapďin se pouŽívají pouze obaly, nádľže nebo
kontejnery k tomuto účelu určené,

j) hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují porlze v prostoľách, které
jsou k tomuto účelu určeny,

k) hořlavé kapďiny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů
nebo ubytovacích zaÍízeru s výjimkou hořlaqých kapalin potřebných k vytápění těchto
objektů v maximálním množství 40 l v nerozbitných přenosných obalech pro jeden
tepelný spotřebič,

l) v jednotlivych a řadových garaŽich lze ukládat nejrnýše 40 1 pohonných hmot pro osobní
automobily a 80 l pohonných hmot pro nfüladní automobily v nerozbitných přenosných
obalech a nejvýše 20 l olejů na jedno stĺní,

m) v hromadných garétžích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s ýjimkou provozních
náplní azźiožniho paliva, které jsou součástí vozidel,

n) nádoby s hořlavými nebo hořęní podporujícími plyny (např. lahve, kontejnery, nádtŽe) se
umísťují na snadno přístupných a dostatečně větľaných a proti nežádoucím vlivum
chnĺněných místech,

o) nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nelze nikdy ukládat v prostorách
pod uľovní okolního terénu, ve světlících, v garźĚích' kotelnách, místnostech určených ke
spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacíchzaŕízení.
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- vyhlášení poŽárního poplachu místní jednotce Po a její vyslání na místo události,
- ozniĺmení požríru na územně příslušné operační a informační sfiedisko,
- pravidla pro vyhlašenípožÍtniho poplachu v obci vč. náhľadního opatření pro případ

poruchy spoj ovacích prostředků nebo poämě bezpečnostľrí ch zařizeni.
Součastí řádu ohlašovny požĺĺru je:
a) semam sil a prostředků jednotek Po zpožźlrniho poplachového plánu okľesu,
b) sezÍram důležitých telefonních čísel.
iad ohlasovny požaľu se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.

8. vYHLÁšEľÍ ľoŽÁnľÍIlo PoPLACHU

Vyhlašení požĺáľního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasiěů obce se provádí
nĺĺsleduj ícím způsobem :
1 ) sirénou - přerušovaný tón po dobu 1 minuty 25 vt. nepÍetržitý tón, 1 0 vt.pauza (opakuj e

se, není uľčen k varování obyvatelstva)
způsob spuštění siľény: manuálně

Důležitá čísla:
Tísňové volání: Požaľni ochĺana

Záchranná sluŽba
Policie ČR
Městská policie(pokud j e)

Místní oh]ašovna požártl
Hygienická služba
Poruchové sluŽby _ plyn

voda
eneľgetika

150
155
158
156
326 906 886, 732 734 r45, 602 200 128
222 3r0 067,224 810 376
326 902 170,326 906 094
606 167 r87
326 90f 686.326 902 898

obecní uřad
Starosta obce
Velitel JSDHO

326 903 186
326 904 979
723 573 893

9. vŕpls ZPoPLAcHovÉHo PLÁNU oKREsU

Jednotky Po jsou povolány v počfu potřebném pro zdolávźnípožáĺupodle poplachového
planu HZS kľaje v souladu s plošným po@ím kraje jednotkami Po. Jednotky povolává
velitel zasahu prosfrednictvím operačního střediska HZS.

Výpis z poplachového plánu okľesu pľo místní ohlašovnu poźáruz

St.poplachu ĺázev jednotky spojení síly a prostředky

[.stupeň HZS Stř. kľaje, stanice St. Boleslav 15C
3269r1851

I.sfupeň JSDHO ZAP\ 3f6'906 886
73273414s

I.stupeň SDH Bľandýs n.L. 604 806 302
326 902983
60s 960 118



10. zÁvĚREČľÁ usr,ł.ľovľľÍ

1. K ověření poärního řádu obce Zápy zejména akceschopnosti JSDHO, věcných
prostředků Po, použitelnosti zdrojů požźrni vody, spojení, zatízení pro vyhlašení
poŽámího poplachu a připravenosti jednotky pro případ vzniku pož,źtru provede určený
zástupce obecního uřađu a velitel JSDHO nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

f. Kontrolu požźrního řáđu a ostatní dokumentace Po provede určený ástupce obce
ĺzptacovatel/ nejméně jednou ročně nebo po kaŽdémpožÁrunebo změně, která má vliv na
jejich obsah.

3. Touto vyhtáškou se ruší obecně závaznávyhláška obce Zápy číslo Po/1/96 ze đne
12.r2.1995.
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Michal Burda
staľosta obce

vyvěšeno: ďe',la, l,o,,
sejmuto: I ,i, ,fu, í

Alena Maľhulová
místostarostka
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