Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,
kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby
zřizují požární hlídky
Zastupitelstvo obce Osečná se na svém zasedání dne 5. října 2006 usnesením č. 9/2006 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm.o) bod1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci Osečná (dále jen “obec”), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují
požární hlídky.
Čl. 2
Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1.

Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů upravujících problematiku požární
ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a
zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.

2.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,následky živelních
a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Osečná.

pohrom

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany
1.

Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2
vyhlášky.

2.

Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém ohlašoven požárů:

Ohlašovna
Třešňák Karel
Recepce Lázně Kundratice, a.s.
Köhler Václav, Chrastná
Svobodová Dana, Zábrdí
Jará Vlasta, Kotel
Samohel Oldřich, Druzcov

číslo telefonu
485 179 035
485 344 211
485 179 112
485 179 020
485 179 122
485 178 241

dosažitelnost
485 179 348

Čl. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
1.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo požární hlídka zajišťuje po dobu 24 hodin stálou pohotovost
svých členů tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky k zásahu do 10 minut po vyhlášení poplachu. Výjezdový
čas je ovlivněn kategorií JSDH obce a zařazením JPO do příslušného stupně požárního poplachového plánu.

2.

Kategorie jednotky SDH obce, početní stav, vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární
ochrany :
JSDH obce je zařazena do kategorie : JPO III
Početní stav JPO : 8+1
Vybavení JPO : technika, RDST

Čl. 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,kterých se zúčastní
větší počet osob,případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech,
v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru4):
Objekty :
- sportovní areál
- podmínky dodržování bezpečnosti v kulturních zařízeních (knihovna, sál hotelu Slunce, klubovna HZ)
jsou stanoveny v požárních řádech těchto zařízení
Zvýšené nebezpečí požáru :
- období sucha
- období žní
- topné období

1.

2.

Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského,
obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i
mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 1000 a více osob (dále jen “akce”).

3.

Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje
(rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje požárních hlídek více.

4.

Zřizování,úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek stanoví zvláštní

právní předpisy3) .

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody :
Hydrantová síť : V části obce Osečná, Lázně Kundratice, Zábrdí a Druzcov je hydrantová síť.
V části obce Kotel, Chrastná a Vlachové není hydtrantová síť.
Přirozené zdroje : Řeka Ploučnice
Potoky Zábrdka a Druzcovský potok
Rybníky Chrastenský, Lázeňský, Mlékárenský, Jenišovský, Kočvarův a
Kotelský
Umělé zdroje : požární nádrž Druzcov
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby :
a) Sirénou signálem v délce 2x25 sekund stálý tón s 1x10 sekundovou prodlevou (25 s stálý tón, 10s
prodleva, 25s stálý tón) ovládanou z operačního střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor
Liberec. Zkouška sirény se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin signálem v délce 15
sekund stálý tón.
b) Voláním HOŘÍ v obcích, ve kterých není siréna instalovaná nebo je omezena slyšitelnost sirény.
Obecním rozhlasem relací.
Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po
vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.

Čl. 8
4)

Např. § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3)
Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu kraje
Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán
Libereckého kraje7).

I. stupeň

:

JSDHO Osečná
JSDHO Český Dub I
HZS LK stanice Liberec

II. stupeň

:

JSDHO Všelibice
JSDHO Rozstání
JSDHO Křižany

III. stupeň

:

JSDHO Český Dub II
JSDHO Stráž pod Ralskem
JSDHO Hodkovice nad Mohelkou
Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 Požární řád
obce Osečná.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.10.2006.

………..……………………………..
Jarmila Bláhová
místostarostka

………………………
Jiří Hauzer
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Následují přílohy:
Seznam zasahujících požárních jednotek

Seznam zasahujících požárních jednotek
7)

§ 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého
kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

Pro obec :

OSEČNÁ

Katastrální území : Osečná, Lázně Kundratice, Druzcov, Kotel, Zábrdí a Chrastná
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující
jednotky

1. stupeň

jednotka
Osečná
Český Dub
HZS CPS Liberec

2. stupeň

485 179 348
485 147 813, 485 147 150
150

jednotka
Všelibice
Rozstání – Světlá pod Ještědem
Křižany

3. stupeň

jednotka
Pilínkov – Liberec
Horní Hanychov – Liberec
Rynoltice

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
okresního operačního střediska.

