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OBEC KLOKOČNÁ
Obecně závazná vyhláška
Obce Klokočná
č. 1/2017
Požární řád obce Klokočná
Zastupitelstvo obce Klokočná se na svém zasedání dne 20. 09. 2017 usneslo vydat v souladu s §
10 a § 84 odst.2., písm. h) zákona č. 128/2000/Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a podle § 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a §15 nařízení vlády č.172/2001Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečování požární ochrany v obci, dle § 15
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Organizace požární ochrany v obci
1. Za požární ochranu na území obce odpovídá Obec Klokočná, která plní v samostatné a
přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou zřízenou obcí a dále Jednotkou
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice HZS Říčany, Černokostelecká
447, 251 01 Říčany.
3. K řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obec:
a) zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Klokočná (dále JSDHO) ke
zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidaci mimořádných událostí a živelních
pohrom. Členové této jednotky vykonávají činnost dobrovolně na základě Dohody o
členství v JSDHO,
b) jmenovacím dekretem jmenuje velitele JSDHO,
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c) projednává stav požární ochrany v obci - v Zastupitelstvu obce dvakrát ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce,
d) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu požárního preventistu.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek
považuje:
a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se
nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu
kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.
2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na
Obecním úřadu Klokočná a na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její
povinností zřídit preventivní požární hlídky.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašovny požáru uvedené v čl.7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v Čl. 2., odst.2.

Čl. 5
Přehled zdrojů požární vody
1. Obec Klokočná zajišťuje potřebné zdroje požární vody. Jako zdroj požární vody v obci určuje:
Vodní nádrž – parc. č. 39 k.ú. Klokočná
2. Obec předává jednotce požární ochrany obce plán obce s vyznačením umístění hydrantů a
dalších vodních zdrojů.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
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Čl. 6
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
1. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Klokočná je na základě požárního poplachového
plánu Středočeského kraje zařazena do kategorie JPO V. Kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce jsou uvedeny v tabulkách.
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v pohotovosti

V

9

0

Klokočná

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Přenosná motorová stříkačka PS 12

1

Zásahový oblek

5

2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 7
Ohlašovna požárů v obci
Obecní úřad Klokočná

Klokočná 61

tel.: 222 352 065

Důležitá telefonní čísla:
Jednotné tísňové volání

112

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Záchranná služba

155

Policie

158

Hasičský záchranný sbor – stanice Říčany

950 881 011

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

950 870 011

Poruchy elektro - ČEZ

800 850 860

Poruchy voda – I.T.V. CZ s.r.o.

725 444 994

Ohlašovny požáru jsou v obci označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.
Pro ohlašovnu požáru je zpracován „Řád ohlašovny požáru“ a ohlašovna požáru podle
tohoto řádu plní úkoly:
1)

přebírá zprávu o požáru, mimořádné události, nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k
události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a
odkud událost hlásí

2)

vyhlašuje požární poplach místní jednotce SDH obce a dále postupuje podle řádu
ohlašovny požáru a požárního řádu obce

3)

oznamuje nahlášenou událost na operační středisko Hasičského záchranného sboru,
pokud tuto povinnost nepřevezme místní jednotka SDH obce.
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Čl. 8
Vyhlášení požárního poplachu v obci
1. Požární poplach v obci se vyhlašuje ústně, voláním „HOŘÍ“ případně zvoněním na zvon v
kapličce na dolní návsi. Velitel JSDH bude vyrozuměn mobilním telefonem. Součástí
vyhlášení poplachu je informace upřesňující místo, druh zásahu a další činnost jednotky, např.
síly a prostředky jednotky, pro které vyhlášení poplachu platí.

Čl. 9

Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

_________________________
Ing. Miloslav Rovný
starosta

_________________________
Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
2. místostarosta

Seznam příloh požárního řádu obce:
Příloha č.1 - Jmenný seznam členů JSDH obce Klokočná
Příloha č.2 - Mapa s vyznačením zdroje požární vody
Příloha č.3 - Mapa s vyznačením umístění hydrantů

Vyvěšeno:

20. 9. 2017

Sejmuto:

11. 10. 2017
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Příloha č. 1 OZV č.1/2017

Seznam členů jednotky SDH obce Klokočná
ke dni 20. 09. 2017

č.

jméno

příjmení

datum
narození

1

Jindřich Krčmář

01.02.1976

2

Martin

Barbora

22.07.1973

3

Jan

Malý

23.07.1987

4

Michal

Mládek

14.05.1992

5

Luboš

Černý

07.07.1979

6

Barbora Mládková

25.06.1992

7

Iva

Petříková

08.04.1992

8

Pavel

Novák

04.05.1977

9

Pavel

Motuz

25.08.1978

telefon/email

606 946 429
krcmar2@seznam.cz
775 091 131
martinbarbora@gmail.com
702 022 571
maly.h@centrum.cz
737 234 628
michal.mladek1@gmail.com
739 435 226
733 645 810
bara.mladkova@gmail.com
731 747 920
yvapetrikova@gmail.com
605 919 172
novakpavel@centrum.cz
721 864 838
pmotuz@seznam.cz
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funkce

NDT
(ANO/NE)

strojník

NE

strojník

NE

technik

NE

hasič

NE

hasič

NE

hasič

NE

hasič

NE

hasič

NE

hasič

NE
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Příloha č. 2 OZV č.1/2017

Mapa s vyznačením zdroje požární vody
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Příloha č. 3 OZV č.1/2017

Mapa s vyznačením umístění hydrantů
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