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obce

TRZEK

Zastupitelstvo obce TrŽek se na svém zasedání dne 29'8 2007 usneslo vydat usnesením č. 7. na
zák|adě $ 29 odst. 1 pism. o) bod 1. zákona č.l33/1985 Sb. o požárníochraně' ve zněni pozdějších
předpisů' q 1 odst.3 pism. d) a $ l.{ nařízerri vlády č. 1721200l Sb.. k provedeni zákona o požární
ochraně" ve ztlění zákona č. 498/2002 Sb.a v souladu s $ 10 pism. cl) a $ 84 odst. 2 písrn. h) zákona
č. 12sl2o00 Sb. o obcích (obecní zÍizeni). ve zněni pozdějšíchpředpisů, tutcr obecně zavaznou
r'r'hlášku.

čl. 1
Úvodní ustanovení
Požárni řád uprar,uje organizaci a zásadv zabezpečeni poŽární ochrany v obci

č|. 2
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečovánímpožární oclrrany v obci

1) Za zabezpečeníochrany Životů, zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnými pohromami
a jinými mimořádnými událostmi na územi obce odpovídá obec TrŽek v rozsahu
stanoveném přísluŠnýmiprár'nimi předpisy' zejména zákonem č.l33/l985 Sb. o požární
ochraně v platném zněni.

2} K zajištění úkolůspojených s požární ochranclu zÍizuje obec Tržek poŽárni jednotku
jmenuj e jejího velitel

Stav požárníochrany na územíobce TrŽek projednává zastupitelstvo obce minimálně I x za
rok' VŽdy však po každémzát,ažném požáru l.obci.

4)

Zabezpečením poŽárni ochrany v obcijsou pověřeni:

b)
q\

e.

3)

a)

l

a

Staíosta obce

-

odpovídá za star'požární oclrrany v obci
zŤizu1ejednotky poŽárni ochranv a jmenuje jejího velitele

předkládá zprávu o staw požárni ochran.v minimálně
obce. vžd1- však po každémzávažnén požánr r'' obci

osoba odbclmě způsobilá' nebo technik poŽární ochrany.

l1 odstar'ec l) zákonač. l33/l98.i Sb. r.plalrlérn

.5 l1odslarec

2) z-ákorra Č' l.j3/1985 Sb.

r

z.ttČtri o poŽánť ocluaně
platrrérn zttčni o poŽáni oclualrě

lx

ročně v zastupitelstvu

.
-

Zpracovavá a přeclkládá starostovi obce zprávu o stavu poŽárni ochrany v obci
ZpÍacovává dokumentaci Stanovenou právnimi předpisv v oblasti požárni
ochranY
zabezpečuje r,ýkon poŽárni prevence v obci

čl. 3
Podmínky paŽární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšenéhonebezpečívzniku požáru

l)

Fyzické osoby jsou ptrvinnr'při všech činrrostech plnit podmínkv dalré zejmena zákonemj.,
právními předpisil kraje a obce.
a podnikající$'zické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit další
podmínky dané zejrnéna zákoneul.'. prár'nttni před.pisy kra-ie a obce

2) Právnické osoby

čl. 4
Způsob nepřetržitého zatrezpečenípožární ochrany v obci

1) Nepřetržitá ochrana životri. zdravi a majetku občanůpřed požáry" živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpečena stanici Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje stanice Litom.vš1.

č|. 5
JSDH, kategorie, početnístav a vybavení

1) obec Tržek zřizuje JPo V obce.
pohromách

a

která provádi hašenípožárůazáchranné práce při živelních

jiných mimořádnÝch událostech v obci TrŽek'

2) Na uzemí obce Tržek je

zŤizena

JPo V obce' která má k dispozici následujicí požárni

techniku.
(atesone

Íis1okace

;r'baveni

POV

frŽek

)PS

12

čl. ó
Přehled o zdrojích vody

1) Jako zdroj vody pro hašenípožáru lze použíthydrantovou síťveřejného vodovodu. Přehled
o odběrních místech na veřejnénr vodov'odním řadu je uložen na obecnim úřadu" dáie u
správce vodovodu a v hasičskézbroinici obce.
..

rrapříklad s t7 - 20 zákoltt Č. l33/198.5 $$. y pla1irér-rr zttěltí o poŽánri oclrnrlě
r.i'liiáŠk;i č. 21612001Sb. _ o poŽární pici-cnci
.
zákon Č. l3j/l985 Sb. v platrrórn znění o poŽ'furuoclrranč
..l1.hláška
č. 2+ói2001 Sb. _ o poŽární prcr.enci

a

2) K požárnímúčeltimje možno vvuŽit vodu z řekv Loučnév blízkosti hostince

u mostu přes

náhon zmlýna společnosti Faulhammer. Dále lze použítpodzemnní hydranty a nadzemní
hydranty rozmístěrré v obci.

čl. 7
Seztram ohlašoven požárůa míst pro hlášení požárřl

)

l

PoŽár.l'tery vznikne v obci' lze ohlásit:
- z tele|onrlich statric pevné sítě na te!. číslol50" 1l2;
- za použiti mobilnich teleťonů na tel. čísioi50. 1 l2.
. z teleťonníclr automatťi lze i bez pouŽití teleforrní karty činrincí taktéŽ ohlásit
požár na teleťonni číslol50' l l2'

2) obec

rremá zťízenouohiašoltlu požáru. N4á však q/tvpována mista pro hlášeni požáru. Jsotr

to.

-

teleÍbnni automat u obecní prodejny

čl. 8
Způsotr vyhlášení požárního pop|achu
l

)

PoŽárni poplach pro požárníjednotku je ryhlašovárr operačnímstřediskem HZS
Pardubického kraje dálkovÝm or'ládárrínl sirérry" Jednotka je operačnímstřediskem
povolávána k zásahrr na územíobce Tržek.

2)

PoŽární poplach v obci se r.r'hlašuje opakovaným volaním ''HoŘl''. Dále lze pořární
pop|ach vyhlásit hlášenim mistniho rozhlasu a sirénou umístěnou na budově mlýnu
společnosti Faulhammer. PoŽárni poplach pro mistní poŽárnijednotku se r'yh|ašuje sirénou
tónem v délce 25 se|iund. následuje 10 sekLrnd rnezera a opět tón 25 sekund - po uklidnění
sirény lze r,yhlášení poplachu opakovat. Případně i sirénou umistěnou na dopravnírrr
vozidle.

3) K plnění úkolů.souvisejících s bezpečrrosti obce Tržek (povodně' technické zásahy

apocl.)

můžejedrrotku povolat i starosta obce.

čl. 9

|)

Seznan sil a prostředkťl jednotek poŽární ochranv cl1e požárního poplachor,ého piánu
kraje stanovuje nařizení Pardubického kraje' Seznatn předurčených jednotek pro zásah
v jedrrotlivých stupních pcrplachu tla územi obce je ur'eden v příloze č. l této obecně
zavazné vyhlášky.

Čt.to

l)

Porušerrítéto obecrrě závazné vyhlašky lze postihnout podle zvláštrrích právních předpisů*.

cl. lt
Společná a závěrečná ustanovení
.
s

naŤír'eni Pardubickélro kratc Č' l/2002 r Četnčpříloltr

č. l

ltapř. zákona č. 200/l1)9() Sb.. o pŤeslupcíclr. r-e znČrri pozděiŠiclt předpisrr'

t)

Tato obecně závazná vvhláška nabývá účinnostidnem
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starr:sta obce
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místostarosta obce

Vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce dne

2007

Datum vyhlášení (vyvěšent)

2007

Datunt sejmuti

'! -r

?0al

Datum platnosti

a,t.-q 2007

Vyh|áška zaslána na KL| Pardubice

Ž"f"6.

2aÝ

příloha č. 1 k obecně zúvuzně vyhlúšce č. 1/2007

SEZNAM pŘpnunČrNÝcH JEDNOTEK POŽARNÍ ocm.A}iY PODLE
POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKEHO KRAJE

l

Požárni poplachový p|án Pardubickeho kraje je mimo jiné trr.ale uložerr na operačnim a
inťormačninr sti.ec|isktr HZS Parclu[.'ie lielro krlie

2. V připadě

vzrriku požáru nebo jiné rrrirnořádné události jscru pro poskytnuti pomoci na
uzemí obce Tržek urČeny podle stuprrě požárního poplachu následující jednotky paŽárri

ochranv.

stupeň požárn í|ro pop|achu

:L:

JPo I Litomyšl
JPO IIt Cerekvice nad
Loučnorr

JPo \/ Tržek
JPo Iil Morašice

II.

JPo I Vysoké t|ýto

JPo II Vysoké Mýto

JPO III Dolni lJjezd

JPo lil llorní Sloupnice

JPo Iu Čistrl

JPo IIt Vid|atá

Seč

JPO I Svitaw

JPov

LitomvšI-Lánv

JPov

Litomyšl-Nedošín

JPov
JPo

Litomyšl-Lány

v

Hrušová

