Obec Cebiv, Cebiv 64, 349 51 Cebiv
č.j.: Cebiv/395/19

OBEC CEBIV

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Cebiv se na svém zasedání konaném dne 24.04.2019 usnesením č.
4/10/2019 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení
vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Cebiv upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na
území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.1
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany
(1) Podle zákona o obcích2 a zákona o požární ochraně3 odpovídá za plnění povinností na úseku
požární ochrany na území obce Cebiv starosta obce.
(2) Zastupitelstvo obce Cebiv projednává stav požární ochrany v obci jedenkrát ročně a dále vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci
při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 byly na základě usnesení zastupitelstva obce pověřeny
tyto orgány obce:

a) starosta obce - zabezpečuje prostřednictvím odborně způsobilé osoby4 pravidelné
kontroly dodržování předpisů a plnění povinností obce vyplývajících z její samostatné
působnosti na úseku požární ochrany, a to minimálně 1x ročně,
b) velitel jednotky SDH obce předkládá starostovi obce 1x ročně zprávu o činnosti
jednotky PO v obci.

§ 1 odst. 1 zákona o požární ochraně
§ 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o požární ochraně
4
§ 11 zákona o požární ochraně
1
2
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Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím a v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se podle místních podmínek považuje období
uvedené v čl. 2 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, tedy:
a) doba od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,
b) doba od zahájení do ukončení skladování pícnin, obilovin, luštěnin, olejnin a krmiv,
majících sklon k samovznícení, a dále slámy a dřevní štěpky,
c) doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým
nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období
nepříznivých klimatických podmínek).

(2) K zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se
stanovují podmínky uvedené v Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Požár, živelní pohromu či jiné mimořádné události je možné v kterékoliv denní nebo noční době
oznámit na linku tísňového volání 150 nebo 112.
(2) Požár, živelní pohromu či jiné mimořádné události v katastru obce Cebiv je možné oznámit také
osobně nebo telefonicky na veřejnou ohlašovnu požáru, kterou je:
Obecní úřad Cebiv, adresa Cebiv č.p. 64, telefon 374 625 318.
(3) Ohlašovna požárů postupuje při převzetí zprávy o požáru podle Řádu ohlašovny požárů.
(4) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Cebiv je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze 1 této vyhlášky.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Cebiv má zřízenu jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Cebiv (dále jen „JSDH
obce“), která je zařazena do systému plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami PO
v kategorii JPO V s počtem minimálně 9 členů.5 Seznam sil a prostředků JSDH obce Cebiv je
uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(2) O nasazení JSDH obce Cebiv k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje
krajské operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje (dále jen „KOPIS HZS Pk“)
nebo starosta obce v případě zásahu v katastru obce Cebiv, přičemž výjezd jednotky
neprodleně oznámí na KOPIS HZS Plzeňského kraje.
(3) Členové JSDH obce se po vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
požární zbrojnice JSDH obce, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Článek 6
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí:
a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Ovládací tlačítko ke
spouštění sirény pro vyhlášení požárního poplachu je umístěno na ohlašovně požárů v
5

§ 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů
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budově Obecního úřadu Cebiv č. p. 64 (tlačítko v patře budovy nebo venkovní tlačítko
vedle vchodových dveří do budovy OÚ).
b) V případě poruchy sirény se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.
Členové jednotky PO mohou být o vyhlášení požárního poplachu vyrozuměni také
mobilními telefony.
Článek 7
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením6.
(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu,
aby bylo umožněno nasazení požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů7.

(3) Přehled zdrojů vody využitelných pro hašení v obci Cebiv a v místní části Bezemín je uveden
v příloze 3 této vyhlášky.

(4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec, jsou povinni oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které
mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.
Článek 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Požární řád obce ze dne 18. 7. 2006.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

-----------------------------------------Ing. Zdeněk Teplý
místostarosta

----------------------------------Zdeněk Kovář
starosta

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv Výpis z Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje pro obec Cebiv a místní část Bezemín
Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv Přehled sil a prostředků JSDH obce Cebiv
Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv Přehled zdrojů vody

6
7

Nařízení Plzeňského kraje č. 3/2011
§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv

Výpis z Požárního poplachového plánu Plzeňského kraje - obec Cebiv a místní část
Bezemín
Část obce

Cebiv

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

SDH Cebiv

SDH Černošín

SDH Kokašice

PS Stříbro

SDH Bezdružice

SDH Ostrov u
Bezdružic

SDH Konstantinovy Lázně

SDH Svojšín

SDH Krsy

SDH Stříbro

SDH Lestkov

SDH Pernarec

SDH Kladruby

SDH Planá

PS Tachov

Bezemín

SDH Cebiv

SDH Krsy

SDH Kokašice

PS Stříbro

SDH Černošín

SDH Ostrov u
Bezdružic

SDH Konstantinovy Lázně

SDH Pernarec

SDH Křelovice

SDH Bezdružice

SDH Lestkov

SDH Erpužice

PS Nýřany

SDH Úterý

SDH Stříbro
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Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv

Přehled sil a prostředků jednotky SDH Cebiv
Jednotka SDH Cebiv

Kategorie
jednotky
JPO V

POČETNÍ STAVY
velitel

1

Velitel družstva

2

Strojník

2

Hasič, starší hasič

4

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Dopravní automobil DA 12

1

Motorová stříkačka PS 12

1

Přenosná radiostanice požární ochrany Motorola

2
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Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou se vydává Požární řád obce Cebiv

Přehled zdrojů vody
Část obce

Označení vodního zdroje

Vydatnost
vodního zdroje

Majitel/uživatel

Poznámka
Vodojem 60 m3

Vodovodní síť

0,5 m3/min

Obec Cebiv

> 250 m3

Obec Cebiv

Cebiv
Cebivský rybník
Kozolupský rybník
Bezemín

Rybník

>250

m3

Rybářství Klatovy

>250

m3

Obec Cebiv

Umístění hydrantů:
u budovy OÚ č.p.
64
u kravína
u č.p. 29

__________________________________________________________________________
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.04.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

15.04.2019

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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