OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce Polní Voděrady
č.1/2012 ze dne 26.11.2012
Zastupitelstvo obce Polní Voděrady se na svém zasedání dne 26.11.2012 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm.
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

„Požární řád obce Polní Voděrady“
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Polní Voděrady 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 Polní Voděrady
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Polní Voděrady,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplívající z předpisů o požární
ochraně.(1)
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi (2) v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce podle čl. 6 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany dle výpisu
z požárního poplachového plánu Středočeského kraje pro obec Polní Voděrady - Příloha č.3.
Příloha č.3 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce.
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany obce

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
stanoví nařízení Středočeského kraje č4/2010 ze dne 4. ledna 2010 (počátek a konec
zvýšeného nebezpečí).
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek a pro účely této
vyhlášky považuje:
a) Období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a suchým
větrem (dále jen „období sucha“).
b) Období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy; toto
období počíná zahájením přípravných prací spojených se sklizní a končí provedením
prací souvisejících se sklizní.
c) Období skladování pícnin, obilovin, slámy a úsušků; toto období počíná zahájením
přípravných prací spojených se skladováním a končí provedením měření teplot v době
skladování.
d) Vždy 30.4.,kdy dochází k tradičnímu tzv. „pálení čarodějnic“.
e) Vždy 31.12.,kdy při oslavách konce roku je zvýšené míře používána zábavná
pyrotechnika.
3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím požáru se dle místních podmínek považují:
a) Budova obecního úřadu (Polní Voděrady č.p. 93)
b) Objekty firmy Pneu-servis, zemní práce Dočkal, Polní Voděrady č.p. 6
c) Kostel – historická stavba
d) Hospoda na návsi(Polní Voděrady č.p. 93)
e) Taneční sál v budově bývalé školy (Polní Voděrady 54)
4) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm, při kterých hrozí nebezpečí
vzniku požáru, jsou povinny dodržovat zejména tato pravidla pálení:
a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných
látek.
b) Při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně
neprodleně ukončit.

c) Neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po
úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,
d) Zajistit, aby pálení prováděla odpovědná osoba, která musí být starší 18 let.
e) Seznámit se s pravidly pálení a způsobem přivolání pomoci.
f) Požární bezpečnost zabezpečit požární hlídkou.
5) Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech a v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů jsou stanoveny souhrnem preventivních opatření, jejíchž cílem je snížení
požárního nebezpečí, zamezení vzniku a rozšíření požárů na území obce Polní Voděrady.
6) Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob se řídí
nařízením Středočeského kraje č6/2010 ze dne 4. ledna 2010

Čl. 4
Povinnosti právnických a fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly
respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy. (3)
2) Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými
právními předpisy. (4)

Čl.5
Způsob nepřetržitého zabezpečení vyhlášení požáru v obci, ohlašovny
požáru
Trvalá pohotovost jednotek PO pro potřeby okresu je zajištěna nepřetržitou službou
Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
telefon 150
Operačního a informačního střediska HZS vyhlašuje požární poplach JSDH Libodřice pomocí
telefonátu veliteli JSDH a posláním SMS na Pelig:
a) Pomocí svolávacího zařízení Pelig v 1.5ZH a mobilních telefonů členů JSDH.
Následovně: operační středisko HZS – pošle SMS na Pelig ten přepošle všem členům
na mobil. telefon a dvakrát je prozvoní
b) Signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po
dobu jedné minuty (25sec. tón-10sec.pauza-25sec. tón).
c) velitel, zást. velitele - hromadné rozeslání SMS mobilním telefonem na mobilní
telefony členům JSDH Libodřice.
d) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje požárními vozidly HZS, JSDH.

Obec zřizuje ohlašovny požáru, odkud lze hlásit požár:
a) Slavomír Lahoda starosta obce, Polní Voděrady 30, tel.721550818
b) Jaroslav Musil místostarosta obce, Polní Voděrady 48, tel. 723332133

Čl.6
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav, jmenný
seznam členů a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí
požárního řádu obce.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl.7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a
podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody:
a) rybník pod obcí celoročně disponuje kapacitou 300 m3 požární vody, dobře
přístupný pro čerpání vody z hráze
rybníka cca 20m od silnice mezi obcí Polní Voděrady a Libodřice
b) rybník, celoročně disponuje kapacitou 100 m3 požární vody, dobře přístupný pro
čerpání vody od silnice ve směru od Polních Voděrad
Plán zdrojů vody je přílohou č.2. Příloha č.2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl.8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
Veřejné telefonní automaty na území obce Polní Voděrady
Důležitá telefonní čísla:
a) Hasičský záchranný sbor
b) Zdravotní záchranná služba
c) Policie ČR
d) Jednotné evropské číslo tísňového volání
e) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libodřice

150
155
158
112
721 253 671, 607 107 629

Čl.9
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami je
přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich
podnikatelské činnosti jiným správním deliktem.

Čl. 10
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška č. 1/2012 nabývá účinnosti uplynutím 15-ti dnů od vyvěšení.
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí požárního řádu obce Polní Voděrady:
Příloha č. 1 Vybavení prostředky JSDH Libodřice
Příloha č. 2 Plán zdrojů požární vody a objektů se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru
Příloha č. 3 Poplachový plán obce Polní Voděrady
1
2
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podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
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Zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
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Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, §42, §43, §44 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci

V Polních Voděradech 26.11. 2012

Slavomír Lahoda
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto na úřední desce dne:

Jaroslav Musil
místostarosta obce

Příloha č. 1 k vyhlášce 1/2012 „Požární řád obce Polní Voděrady“

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libodřice, kategorie, početní stav, jmenný seznam
členů, vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libodřice
Dislokace JPO:

Kategorie JPO:

Počet členů JPO:

Mančice

JPO V

16

Min. počet členů JPO v
pohotovosti
4 (1+3)

Jmenný seznam členů JPO:
Příjmení, jméno:
Šedivý Martin
Sršeň Radek
Husarik Pavel
Kolář Jaroslav
Sršeň Štěpán
Kesner Martin
Veselý David
Kostrec Miloš
Vajlich Karel
Vajlich Arnošt
Adamec Jan
Dočkal Tomáš
Roček Tomáš
Roček Michal
Roček František
Jaroslav Musil
Adamec František

Funkce v jednotce:
Datum narození:
Velitel jednotky, strojník, NDT,
19.11.1969
řidič
Zást. velitele jednotky, strojník,
12.9.1990
NDT, řidič
Velitel družstva, strojník, NDT,
21.5.1980
řidič
Velitel družstva, strojník, NDT,
1.5.1979
řidič
Strojník, NDT, řidič
6.2.1961
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Strojník, NDT, řidič
Hasič, řidič
Hasič
Hasič, řidič
záložní řidič
záložní řidič

Kontakt:
Přednostně volat (hromadné rozeslání SMS ke svolání členů
jednotky) 721 253 671 zástupce velitele Radek Sršeň

17.6.1972
1.10. 1990
12.9.1970
4.9.1977
2.9.1976
9.5.1985
13. 10. 1979
7.5.1985
26.8.1986
20.2. 1960
nečlen jednotky
nečlen jednotky

Velitel jednotky Martin Šedivý 607 107 629
Velitel družstva Pavel Husarik 731 519 849
Velitel družstva Kolář Jaroslav 604 664 309
Velitel družstva Štěpán Sršeň 775 657 519

Požární technika a věcné prostředky PO:
CAS 25 š 706 RTHP (osvětlovací stožár, 3500l vody bez nádrže na pěnidlo) SPZ: BE 51-84 1x
DA 8 A21 Furgon SPZ: KOA 15-93 1x
PPS 8 1x
Osobní ochranné prostředky:
Přilby: Zásahová přilba Rosenbauer 12ks
Zásahová přilba PZ 11 1ks
Obleky: Zásahový oblek Busfire 17ks
Zásahový oblek Fireman III 4ks
Pracovní stejnokroj PS II 17ks
Obuv: Zásahová obuv Špeciál 17ks
Zásahový opasek 4ks
Vybavení v CAS 25 š 706 RTHP (BE 51-84) PKO 405:
Osvětlovací stožár- ručně ovládaný
Dýchací technika:
Saturn S5 3ks
Saturn S7 1ks
Radiostanice: Ruční přenosná radiostanice Motorola GP300 2ks
Vozidlová radiostanice Motorola CM 340 (volací znak PKO 405) 1ks
Motorová pila: CMI (lišta 40cm)1ks
Sorbenty: Sorbční hady 8x
Sorbenty sypké 25kg 3x
Havarijní souprava pro likvidaci úniku ropných látek HSB 60 –O 1x
Hadice: Izolovaná hadice C 52x20m 10x
Izolovaná hadice B 75x20m 8x
Armatury: Přechod C52/D25 1x
Přechod 75/C52 5x
Přechod A110/B75 1x
Proudnice C52 5x
Proudnice B75 3x
Hydrantový nástavec 1x
Ejektor stojatý 1x
Ejektor ležatý 1x
Přenosný přiměšovač 1x
Pěnotvorná proudnice na lehkou pěnu 1x
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 1x
Sběrač 2xB75 1x
Sací koš 1x
Rozdělovač vřetenový 2x
Savice celkem 10m 1x
Vyprošťovací nářadí: Variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRN1 1ks
Ploché páčidlo 2v
Páčidlo s trnem 1x
Páčidlo malé 1x
Pákové kleště velké 1x

Řezák na bezpečnostní pásy 1x
Klíče: Klíč na hadice 6x
Klíč k nadzemnímu hydrantu 1x
Klíč k podzemnímu hydrantu 1x
Nářadí: Lopata 3x
Krumpáč 1x
Sekera velká 1x
Sekera bourací 1x
Ruční pila 1x
Hrábě kovové 1x
Koště cestářské 1x
Skříňka s nářadím 1x
Žebřík 1x
Nosítka 1x
Zdravotnický batoh 1x
Ruční svítilna 2x
Reflexní vesta 8x
Přikrývka 6x
Lano 1x
Hasící deka 4x
Vytyčovací páska 100m 3x
Hasící přístroj práškový 6kg 1x
Hasící přístroj práškový 2kg 2x
Vybavení v DA 8 A21 Furgon (KOA 15-93):
PS-8 1x
Hadice: Izolovaná hadice C 52x20m 8x
Izolovaná hadice B 75x20m 7x
Armatury: Přechod 75/C52 2x
Proudnice C52 4x
Proudnice B75 2x
Sběrač 2xB75 1x
Sací koš 1x
Rozdělovač vřetenový 1x
Savice celkem 5m 1x
Vyprošťovací nářadí: Variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRN1 1ks
Páčidlo s trnem 1x
Páčidlo malé 1x
Klíče: Klíč na hadice 4x
Klíč k nadzemnímu hydrantu 1x
Klíč k podzemnímu hydrantu 1x
Nářadí: Lopata 2x
Krumpáč 1x
Sekera velká 1x
Sekera bourací 1x
Lopatka polní 1x
Skříňka s nářadím 1x
Lékarnička 1x
Reflexní vesta 2x
Přikrývka 4x

Lano 1x
Hasící deka 2x
Vytyčovací páska 100m 2x
Vybavení PPS 8:
Dle vyhlášky

Příloha č. 2 k vyhlášce 1/2012 „Požární řád obce Polní Voděrady“

Plán zdrojů požární vody a objektů se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Zdroj vody: rybník
300 m3

Kostel
Hos
Taneční sál –
budova býv. školy
Hos
Obecní úřad,
Hospoda na návsi
Hos

Pneu-servis, zemní
práce Dočkal
Hos

Zdroj vody:
rybník 100m3

………. zdroje požární vody
………. objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
…………..………. vyznačení stanoviště pro mobilní požární techniku při
čerpání požární vody

Příloha č. 3 k vyhlášce 1/2012 „Požární řád obce Polní Voděrady“

Poplachový plán obce Polní Voděrady
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující
jednotky:
1. Stupeň poplachu
1
2
3

214010 stanice Kolín
214124 Kouřim
214130 Libodřice dříve (214185 Polní Voděrady)
2. Stupeň poplachu

1
2
3

215010 stanice Kutná Hora
214139 Plaňany
214169 Zásmuky
3. Stupeň poplachu

1
2
3
4
5

214012 stanice Kolín Ovčáry
214123 Kostelec nad Černými lesy
215142 Uhlířské Janovice
214256 Poříčany
214255 Pečky
6 215121 Malešov
4. Stupeň poplachu

1
2
3
4
5
6

214011 stanice Český Brod
219010 stanice Říčany
215011 stanice Čáslav
215013 stanice Uhlířské Janovice
218011 stanice Poděbrady
218010 stanice Nymburk

