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OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLAŠKA  OBCE DYMOKURY 

č. 1/2010, 

 

KTEROU  SE  VYDÁVÁ 

   

POŢÁRNÍ  ŘÁD  OBCE DYMOKURY 
 

                 
Obec Dymokury na základě usnesení zastupitelstva obce č. 2/2010/7 ze dne 22.března 2010  

podle § 29 odst., 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 10 zákona č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 

předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

Požární řád upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci Dymokury (dále jen „obec“), 

podmínky požární bezpečnosti a vymezuje činnosti osobám pověřeným zabezpečováním požární 

ochrany města. 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci 

 

1) 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. 4 této vyhlášky a jednotkou Hasičského záchranného sboru : 

               a) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se sídlem  

                    v Dymokurech       kategorie               JPO V. 

               b) jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraj se sídlem v Kladně stanice 

                    Poděbrady                         kategorie               JPO I     

   

2)    K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec : 

    a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x  

        za rok 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 obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je     

        součástí požární dokumentace obce. 
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Čl. 3 

Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany 

 

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je   

     zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl.6. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými  

     mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými   

     v čl. 2. 

 

 

Čl. 4 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení 

 

1)  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jejich kategorie, početní stav jsou uvedeny v požární   

     dokumentaci obce . Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky   

     sboru dobrovolných hasičů obce je uvedeno v požární dokumentaci obce. 

2)  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice   

     v Dymokurech nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.  

 

Čl. 5 

Přehled o zdrojích vody pro hašení poţáru a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti. Stanovení 

dalších zdrojů vody pro hašení poţáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé pouţitelnosti. 

 

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které musí  

    svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 

   a) přirozené:  

   b) umělé     : Požární nádrž – koupaliště 

                        čerpací stanoviště – u jednotlivých nádrží 

                        podmínky využitelnosti – udržovat místa v provozuschopném stavu včetně příjezdové 

                                                                  trasy 

                        Hydranty určené pro rozvod pitné a užitkové vody  

                        podmínky využitelnosti   - označit určené podzemní hydranty tak, aby byl viditelný 

                                                                   jejich účel – odběrné místo zdroje požární vody  

                                                                 - záznam o výsledku kontroly jejich provozuschopnosti 

                                                                    předkládat 1x ročně na obecní úřad. 

 

Čl. 6 

Seznam ohlašoven poţárů a dalších míst, odkud lze hlásit poţár a způsob jejich označení 

  

1)  Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna   

     požáru“. V územním obvodu města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů : 

 

a) Místo:                                      adresa:                                           telefon: 

    HZS Poděbrady                        Krátká  100                                     150 

    Policie ČR                                 Prezidenta Beneše 250                   325 643 232  - 158 

    Obecní úřad Dymokury            Revoluční 97                                  325 635 112, 724 181 704 

    Požární zbrojnice Dymokury    Revoluční 99                                  724 181 705 
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Čl. 7 

Způsob vyhlášení poţárního poplachu 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí : 

Signálem „Poţární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 

minuty (25 sec., -10 sec., pauza - 25 sec.,tón). V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení 

požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem. 

 

Čl. 8 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně poplachového  plánu HZS 

územního odboru Nymburk je uveden v požární dokumentaci města. 

 

Čl. 9 

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1 požární řád obce Dymokury ze dne 8. prosince 2003. 

 

Čl. 10 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem : 7.dubna 2010 

 

 

 

 

    Jaroslav Červinka                                                           Mgr. František Kuneš 

starosta obce Dymokury                                                místostarosta obce Dymokury  

       

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 23. března 2010 

                                                                                       

Sejmuto:  6. dubna 2010 


