OBEC CEJLE
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2014

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CEJLE

Zastupitelstvo obce Cejle se na svém zasedání dne 28.4.2014 v souladu s ustanoveními §29 odst. 1
písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška):

Článek 1
Základní ustanovení
Touto vyhláškou se vydává požární řád obce Cejle, který upravuje organizaci a zásady požární ochrany
v obci Cejle dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1)

2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen JSDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky.
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo obce Cejle :
a) ukládá starostovi obce předkládat zastupitelstvu obce informaci o stavu požární ochrany
v obci minimálně 1x 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 určené zastupitele obce. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti
bude součástí dokumentace obce.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1)

2)

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob např. kulturní akce – plesy a zábavy,
sportovní , společenské, zábavné akce a shromáždění
b) akce, jejich součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat
zvláštní rizika,například pyrotechnické efekty, ohňostroje, atd.
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování,
které začíná dnem 1.6. a končí dnem 30.9. kalendářního roku.

3)
4)

b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností
v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy a polích, suchého rákosu,
rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, pořez stromů apod.,
c) období déletrvajícího sucha.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech podle odst. 1 jsou upraveny příslušným
nařízením Kraje Vysočina vydaným dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně.1
Podmínky požární bezpečnosti v době dle odst. 2 písm. a) až c) jsou upraveny příslušným
nařízením Kraje Vysočina vydaným dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární
ochraně.2
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1)
2)

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Cejle je
zabezpečeno systémem míst, odkud lze hlásit požár tak, jak je uvedeno v článku 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Cejle je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie , početní stav a vybavení

1)

2)

Obec Cejle k zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“) v obci Cejle
Název jednotky: JSDH CEJLE
Typ jednotky: JPO V
Minimální počet členů: 9
Vybavení : motorová stříkačka
Adresa požární zbrojnice: PZ Cejle 100, 588 51 Batelov
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do požární
zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem.

Článek 6
Přehled o zdrojích požární vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1)
Přehled zdrojů požární vody k nimž náleží především vodní nádrže a hydrantová síť, napojená
na vodovodní řad obce, je uveden v dokumentaci příloze č. 2 této vyhlášky.
2)
Hydrantová síť obce je tvořena podzemními hydranty a podmínkou jejich zprovoznění je
osazení hydrantovým nádstavcem.
3)
Jako dalšího zdroje požární vody je možné využít:
a) vodní nádrž ve spodní části obce
b) vodní nádrž ve střední části obce
c) vodní nádrž v nové čtvrti směrem na Mirošov
d) vodní nádrž na Dolních Hutích
1

2

Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.
§ 2 odst. 1 Nařízení kraje Vysočina č. 7/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

4)

e) vodní nádrž na Horních Hutích
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu za součinnosti JSDH plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5
a jednotce hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina PS Jihlava.
Článek 7
Místa, odkud lze hlásit požár

1)

2)

Obec zřizuje následující místa odkud lze hlásit požár, která jsou zřetelně označeny tabulkou
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150:
a) Obecní úřad Cejle, Cejle 100, tel. 603 218 585, 603 218 599.
b) telefonní automat - ohlášení se provádí tísňovým voláním na číslo 112 nebo 150
Požár je též možno hlásit prostřednictvím pevných linek nebo mobilními telefony voláním na
číslo 112 nebo 150.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí 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).

1)
2)

Článek 9
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušují všechny předchozí požární řády obce.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

...................................
Tomáš Vyskočil
místostarosta

.........................................
Pavlína Nováková
starostka

Příloha č. 1 – Aktuální seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového
řádu Kraje Vysočina

Vyvěšeno dne: 29.4.2014
Sejmuto dne:

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
Požárního řádu obce Cejle
Název
obce

Cejle

Název
části
obce
Cejle
Hutě

Název
katastrálního
území
Cejle

Názerv základní Hasební Stupeň Stupeň
sídelní jednotky obvod nebezp. poplachu Název
JPO Kat.
Cejle

Název JPO

III B

1

Jihlava

I

Dol. Cerek.

Kostelecký Dvůr Kostelecký Dvůr Třešť

IV

1

Třešť

I

Jihlava

Hutě

IV

1

Jihlava

I

Hojkov

Hutě

Jihlava

Předurčené jednotky PO první stupeň

Jihlava

Kat. Název JPO Kat.
III/1 Třešť
I

Název
JPO

III/1 Cejle

Dol. Cerek. III/1 Kostelec

III/1 Třešť

III/1

Kat.
V
V

