Obecně závazná vyhláška obce Předboj
č.4/2008
Požární řád
Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 28.11.2007 schválilo a vydalo
v souladu s ustanovením §10 a §84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě §29, odst.1, zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1.1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Předboj
Článek 2
Vymezení činností zabezpečení požární ochrany v obci
2.1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Předboj, která
plní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, dle této obecně závazné vyhlášky.
2.2. Ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
nepřetržitě zabezpečeno pomocí telefonického spojení na linky 150 a 112.
2.3. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen JSDH) města Neratovice na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků a
vzájemné spolupráce při zajišťování úkolů podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně,
ze dne 23.5.2007.
Článek 3
Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob
na úseku požární ochrany v obci
3.1. Právnické a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech
prostorách, které užívají ke své činnosti. Za plnění povinností stanovených předpisů zákonem
č.133/1985 Sb., o požární ochraně odpovídá u právnických osob statutární orgán a u
podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich zástupce.
3.2. Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při
používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů; při používání a
skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení.
3.3. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, je dle místních podmínek
považováno pořádání kulturních a společenských akcí. Požární bezpečnost při provozování
těchto činností je zabezpečena oznámením pořádání akce Obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů
před konáním akce (v souladu s OZV 1/2008 o veřejném pořádku) a oznámením JSDH
Neratovice.
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Článek 4
Zdroje vody pro hašení požárů
4.1. Obec stanovuje jako zdroj vody pro hašení požárů ,,Velký,, rybník o rozloze cca 4 ha,
který je v majetku obce.
4.2. Dále obec stanovuje jako náhradní zdroj vody pro hašení požárů soustavu nadzemních
hydrantů NH1-NH7 (viz. Příloha).
Článek 5
Vyrozumění jednotky
5.1. JSDH je k zásahu povolávána operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje Kladno prostřednictvím multifunkčního zařízení
KANGO+.
Článek 6
Zrušující ustanovení
6.1. Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší v celém rozsahu:
Obecně závazná vyhláška Požární řád obce Předboj ze dne 11.5.2005.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Předboj
dne 28.11.2007 pod bodem č. 4 a nabývá účinnosti od 1.1.2008. Její platnost není omezena.

V Předboji dne: 10.12.2007

……………………………….
Pavla Příšovská
starostka obce Předboj
……………………………….
Jaroslava Vondráčková
1.místostarostka obce Předboj
……………………………….
Ing. Petr Voves
2.místostarosta obce Předboj

Vyvěšeno: ……………………………
Sejmuto:………………………………
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