Obec Sedloňov
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SEDLOŇOV
č. 1/2007
Zastupitelstvo obce Sedloňov se na svém zasedání dne 16. 4. 2007 usneslo vydat na základě § 29
odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Sedloňov 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 ve městě
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Sedloňov (dále jen
„obec“), která plní v samostatné a přenesené působnosti úkoly vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2)
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
„SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územního odboru (HZS KHK ÚO) Rychnov n.K. V 1. stupni požárního
poplachového plánu kraje jsou předurčeny pro zásah v katastrálním území obce tyto jednotky požární
ochrany :
a) HZS KHK ÚO Rychnov n. K.
b) HZS KHK ÚO Rychnov n.K. - Dobruška
3) K zabezpečení připravenosti a řízení činnosti jednotky SDH je starostou obce jmenován velitel
jednotky SDH v souladu s právním předpisem 2) .
4)
Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany nejméně jedenkrát za rok a vždy po
závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně v obci (požáry s vysokými
přímými škodami nebo požár mající významný vliv na chod obce, požáry s vysokým počtem
zraněných nebo usmrcených osob apod.).
5) Obec při zabezpečování požární ochrany spolupracuje se sousedními obcemi, HZS KHK a
občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi
působícími na úseku požární ochrany.

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 nebezpečí vzniku požáru se považují:
a) spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů,
které je zakázáno právním předpisem3). Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností
jsou:
1) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých
předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic,
vedením tepla apod.,
2) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché
porosty nebo okolní hořlavý materiál,
3) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího
sucha a za větrného počasí,
4) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby
mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,
5) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí
přesáhnout 1,5 m,
6) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1m
širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,
7) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob
vybavených hasícími prostředky a do úplného vyhasnutí ohnišť místo kontrolovat,
8) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav spalování hořlavých látek
na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis4),
9) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena5).
b) rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě
jsou:
1) místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v čl. 3, odst. 1.
2) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.:
obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),
3) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti
dospělé osoby,
4) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně nebo jeho
zalití a nebo zasypání zeminou,
5) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem6),
6) pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích a rekreačních zařízeních zpracuje
provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále
opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu7),
7) oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha a za větrného počasí.
c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro
tyto činnosti jsou:
1) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné
vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,
2) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína
ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

d) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i
nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem,
plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i
používání elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně při
nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví
právní předpis8).
e) manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:
1) přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů
k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných
zdrojů zapálení,
2) při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;
stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,
3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou
stanoveny právním předpisem9).
f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny:
1) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se
zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s
hořlavými plyny,
2) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti
pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
3) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou
stanoveny právním předpisem10).
g) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Za tyto akce považujeme společenské, kulturní,
sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné akce, kterých se účastní:
1) více než 200 osob,
2) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo město, a to na základě vyhodnocení
stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání
akce, únikových cest, struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu) a pokud tak
stanoví dokumentace požární ochrany právnické či podnikající fyzické osoby u které je akce pořádána.

1) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi
ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.
2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
stanovuje právní předpis 11).

(2) Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:
a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění
používány (zejména podzimní a zimní měsíce). Podmínkami požární bezpečnosti v tomto
období jsou:
1) dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové
krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci
výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou
vzdálenost považuje:
- u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních
směrech,

- u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního
sálání a 100 mm v ostatních směrech.
2) dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot.
Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu
považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:
- 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých
hmot a od instalace potrubí z hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,
- 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,
- je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou tloušťkou jeho vrstev nejméně
20 mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.
3) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární
bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů12).
4) v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti
nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
5) přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti do 1 m neskladovat
hořlavé látky.
6) přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.
7) čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem
stanoveným právním předpisem13).
8) zákazy a jiná omezení při instalaci, umísťování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv
určených k vytápění objektů, stanovená právními předpisy nejsou výše uvedenými články dotčeny14).
b) období sklizně a skladování pícnin a obilovin. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto
období jsou:
1) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od
volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve
vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů a při práci na obilních polích.
2) spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v článku 3 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.
3) další podmínky požární bezpečnosti pro období sklizně a skladování pícnin a obilovin jsou
stanoveny právním předpisem15).

c) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem
srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane
suchý vítr (zpravidla se jedná o letní měsíce). Z hlediska zabezpečování zvláštních podmínek
požární ochrany vyhlašuje toto období podle konkrétních místních podmínek hejtman KHK, a
to způsobem v místě obvyklým. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:
1) dodržování přísného zákazu kouření a rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na
volném prostranství a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret.
2) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha používat při činnostech
souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále
musí vlastníci lesa, právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:
- kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního
odpadu,
- udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují objekty, ve kterých je
provozována činnost se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle právního předpisu 16) .
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech provozovaných v uvedených objektech jsou stanoveny
právním předpisem 17) a dále pak je stanoveno :

a) objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním
povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo
nebezpečí požárních závad18),
b) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích řádech
podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby a tyto podmínky
zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované osoby jsou povinny se těmito
podmínkami řídit.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru dle čl. 7 této vyhlášky.
(2)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl.
2 této vyhlášky.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) K provádění hašení požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a plnění dalších úkolů podle právního předpisu19) obec zřizuje jednotku SDH obce
Sedloňov. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky SDH obce jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu
obce.
(2) Členové jednotky SDH se po vyhlášení požárního poplachu podle čl. 8 této vyhlášky co
nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Sedloňov anebo 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 další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a)
1.
2.
3.
4.

přirozené
Požární nádrž „POLOM“
Požární nádrž „ Horní Sedloňov
Sedloňovský potok
Zlatý potok

b) umělé
1. obecní hydrantová síť
(2)
Obec vede přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a poskytuje informace o jejich
použitelnosti územnímu odboru HZS KHK.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.
(4)
Provozovatel (správce) hydrantové sítě je povinen ji udržovat v takovém technickém stavu, aby
bylo umožněno čerpání vody pro hašení požáru s požadovaným odběrem.

(5)
Provozovatel (správce) obecní hydrantové sítě předává obci jednou za rok přehled o stavu
hydrantové sítě jako zdroje požární vody.
(6)
Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
(7)
Všechny nadzemní a podzemní hydranty, vnitřní hydrantové systémy, výtokové stojany, plnící
místa a výtoky z požárních potrubí musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel.
(8)
Další podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru jsou stanoveny právním
předpisem20).
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
(1)
Ohlašovnou požáru se rozumí místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními
prostředky, které je určeno k přijímaní hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a
k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární
ochrany.
(2)
Funkci ohlašovny požáru obce (telefonní číslo 150) plní operační a informační středisko HZS
KHK, územní odbor Rychnov n.K.
(3)
Ohlašovna požáru je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo „Zde hlaste požár“
nebo symbolem telefonního čísla „150“.
(4)
Pro hlášení požáru slouží mj. síť veřejných telefonních stanic (tato místa nemusí být označena
podle předchozího ustanovení).
(5)
Existence a činnost samostatných ohlašoven požáru zřizovaných právnickými osobami a
podnikajícími fyzickými osobami jako součást vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné
práce a jejich činnost v rámci operačního řízení není touto vyhláškou dotčena.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky,
troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými
signály).
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí požárního
řádu obce.
Čl. 10
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek21)
a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný
správní delikt22).
Porušení předpisů na úseku požární ochrany je sankcionováno v souladu s právním předpisem23).

Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1)
Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající ze zabezpečení požární ochrany v
obci stanovené zvláštními právními předpisy 24).
(2)
Obec plní obdobně povinnosti stanovené právními předpisy požární ochrany právnickým
osobám a podnikajícím fyzickým osobám a s přihlédnutím k činnostem provozovaným v objektech
ve správě nebo vlastnictví obce organizuje, provádí a kontroluje požární ochranu a zpracovává
potřebnou dokumentaci požární ochrany.
(3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší stávající Požární řád obce .
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 6. 2007.

Zdeněk Schwarz
………………………
starosta

Hana Ježková
…………………………
místostarosta
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2005
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany - výpis z poplachového plánu
Královéhradeckého kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce
určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Stupeň požárního
poplachu

Jednotka požární ochrany
(JPO)

Kategorie
JPO

HZS KHK ÚO Rychnov n.K.

I
I.

II.

HZS KHK ÚO Rychnov n.K.
Dobruška

Základní vybavení
mobilní technikou

Legenda :
CAS – cisternová automobilová stříkačka,
DA – dopravní automobil,
TA – technický automobil,
RZA – rychlý zásahový automobil,
AZ – automobilový žebřík,
AP – automobilová plošina,
VEA – velitelský automobil,
VA – vyšetřovací automobil,
NA – nákladní automobil,
JPO – jednotka požární ochrany,
JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut
jízdy z místa dislokace,
JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje
hlavní nebo vedlejší zaměstnání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,
HZS KHK ÚO Rychnov n.K. – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor
Rychnov n.K..

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2005
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedloňov - kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany
(1)

Obec Sedloňov zřizuje a spravuje jednotku SDH obce v souladu s právním předpisem1) .

(2) Jednotka SDH je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany - JPO V/2, která zabezpečuje
výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. Je složena z členů, kteří vykonávají službu jako
dobrovolníci.
(3) Jednotku SDH tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany, velitel a členové
jednotky.
(4)

Sídlo jednotky SDH (dislokace) se nachází v hasičské zbrojnici Sedloňov.

(5) Minimální (základní) početní stav členů jednotky SDH obce a jejího vybavení požární technikou
a vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uveden v tabulce č. 1 a 2.

Tab. 1: Základní početní stav členů jednotky SDH Sedloňov.
Vnitřní organizace jednotky
Celkový početní stav členů
Počet členů v pohotovosti pro výjezd

Počet členů jednotky
8
0

Funkce
Velitel jednotky

1

Velitel družstva ( zástupce velitele jednotky )
Velitel družstva
Strojník
Hasič

1
6

Tab. 2: Základní vybavení jednotky SDH Sedloňov požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany
Druh požární techniky a věcných prostředků PO
Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení ( CAS )
Dopravní automobil ( DA )
Technický automobil ( TA )
Přetlakový ventilátor
Motorová stříkačka
Dýchací přístroj
Vozidlová radiostanice
Přenosná radiostanice
Mobilní telefon
Kalové čerpadlo
Plovoucí čerpadlo
Elektrocentrála
Žebřík nastavovací
Lezecká výstroj
1)

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Množství

1

1

