1.

Obec Radkov

Obecně závazná vyhláška č.3/2008, kterou se vydává
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Radkov vydává podle ustanovení §29, odst. 1, písm. o) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Radkov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Radkov

1)
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Radkov,
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:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen HZS), územní
odbor Tábor, kategorie JPO I., se sídlem v Táboře.
b) Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Jistebnice, kategorie JPO III., se sídlem
v Jistebnici
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2.
3)
K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním
stavu požární ochrany v obci dle potřeby, vždy však po závažných mimořádných událostech
majících vztah k požární ochraně obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1)
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
- pálení větví a klestu v lesích, rozdělávání ohnů v blízkosti stohů či objektů. Požární
bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením předem na Obecním
úřadu Radkov a na HZS Tábor.
2)
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- období sucha: požární bezpečnost v tomto období je zabezpečována zákazem
kouření, rozděláváním ohňů, zřízením požárních hlídek, případně zákazem vstupu do lesních
porostů.
- letní období od 21.3. do 23.9. příslušného kalendářního roku: požární bezpečnost v
tomto období je zabezpečována zákazem kouření, rozdělávání ohňů, zřízením požárních
hlídek
3)
Za objekty a prostranství se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních
podmínek považuje pořádání kulturních, společenských, sportovních, zábavních, politických,
obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, při kterých se v
uzavřených místnostech nebo na otevřeném venkovním prostranství shromáždí více jak 200
osob. Požární bezpečnost v takových případech je zabezpečena zřízením požární hlídky.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1)
K zajištění požární ochrany v obci ustanovil Obecní úřad v Radkově preventistou
požární ochrany obecního úřadu pana Jaroslava Navrátila ml. bytem v Radkově č.p. 28
2)
Občané jsou povinni umožnit kontrolním skupinám vytvořeným obecním úřadem
provést požární kontrolu v rodinných domcích a v jiných objektech v jejich vlastnictví nebo
užívání a odstranit zjištěné nedostatky v určené lhůtě.
Čl 5
Druh a velikost dobrovolné jednotky požární ochrany
1)

V obvodu Obecního úřadu v Radkově je zřízen 1 sbor dobrovolných hasičů:
SDH Radkov
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velitel Kadlec Jan
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2)

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
3.

požární zbrojnice v Radkově nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1)

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:
a) obec Radkov

- hydrantová síť obecního vodovodu
- rybník Návesník
- rybník Obecník

b) osada Paseka

- rybník Návesník
- rybník Netušílek

Vlastníci(správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v
provozuschopném stavu pro účely požární ochrany. Provádění prací, které by omezily nebo
znemožnily použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník (správce,
uživatel) předem projednat se správou HZS JčK v Táboře, která může určit podmínky pro
zabezpečení požární ochrany.
Čl. 7
Osobní a věcná pomoc občanů při zdolávání požárů
Každý občan je povinen v souvislosti se zdoláváním požárů:
1)
provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
2)
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k jeho šíření
3)
neodkladně ohlásit každý zjištěný požár na určených ohlašovnách nebo zabezpečit
jeho ohlášení
4)
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo na výzvu obecního úřadu
Čl 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu, ohlašovny požáru
1)
Požární poplach se v obci Radkov a osadě Paseka vyhlašuje sirénou umístněnou na
budově bývalé školy v Radkově signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón, 10 sec. pauza, 25 sec. tón).
2)
Ohlášení požáru lze provést
a)v osadě Paseka na ohlašovně požárů Paseka č.p. 14, případně přímo na tel. čísle 150 - HZS
Tábor.
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b)v obci Radkov lze ohlásit požár na Obecním úřadě - Radkov č.p. 34 nebo přímo na tel. čísle
150 - HZS Tábor.
4.
Přílohou tohoto požárního řádu je plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů.
Čl 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2008

.............................................
Tomáš Bálek
starosta

...............................................
Julie Pešková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce: ............................................
Sejmuto:

...........................................
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