
OBEC ROSTOKLATY

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE ROSTOKLATY

Zastupitelstvo obce Rostoklaty  se na svém zasedání dne 27. dubna 2011 usneslo v souladu
s  ustanovením § 29  odst. 1  písm.  o)  bod 1  zákona  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb.,  o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů  vydat  tuto  obecně  závaznou
vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Rostoklaty 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

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými  událostmi  v katastru  města  je  zajištěna  jednotkou  požární  ochrany
Hasičského  záchranného  sboru  (dále  jen  HZS)  Středočeského  kraje  -  územní
odbor Kolín,  Polepká  634,  280  02  Kolín  IV.  Dále  v  obci  zasahují  jednotky  podle
poplachového plánu kraje a jednotky dobrovolných hasičů viz čl. 9.

2. Povinnosti  obce  jako  správního  úřadu  na  úseku  požární  ochrany  zajišťuje  obec
Rostoklaty, starosta. Stav požární ochrany se projednává 1x ročně v bezpečnostní radě.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

stanoví nařízení Středočeského kraje č. 3 ze dne 21. 4. 2004.
2. Na níže uvedených akcích je nutné postupovat dle nařízení Středočeského kraje č.

4/2002 ze dne 12. 8. 2002, kterým se stanový podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osob.

3. Za činnosti,  při  kterých  hrozí  nebezpečí  vzniku požáru,  se dle místních podmínek
považuje:
a) pořádání ohňostrojů: požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena
pořadatelem akce. Organizátor akce musí zřídit požární hlídku (hlídky) v rozsahu a počtu
dle nařízení uvedeném v bodu 2 tohoto článku. Dále nejméně 5 pracovních dnů před
jejím zahájení musí být tato skutečnost oznámena na Krajské operační a informační
středisko v Kladně, které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji
v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. 
b) za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Rostoklaty: 
- akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více 
- akce s počtem osob 200 a více ve stavebním objektu a shromažďovacím prostoru 
- akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900
osob a více



- (např., taneční zábavy, jarmarky, lunaparky, výstavy, hromadná kulturní a sportovní
vystoupení, cirkusy, apod.) Organizátor u těchto akcí musí zřídit požární hlídku (hlídky)
v rozsahu a počtu dle nařízení uvedeném v bodu 2 tohoto článku.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany,
uvedenou v čl. 9

Čl. 5
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Rostoklaty
a) Kategorie: V
b) Početní stav: velitel, zástupce velitele - 2, členové 7
c) Vybavení: 

Počet Typ Výkon čerpadla/SPZ R. výr 
Dopravní auto 1 Škoda CAS 25

typ : Š 706 R5 1979 
Motorová stříkačka 1
Čerpadlo 1 GCU 190 Minihonda 2010
Črpadlo 1 RONDELA
Pila řetězová 1  
Startér BOSTER                   1

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Obec Rostoklaty stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) hydrantová síť obce Rostoklaty, která je zpravována firmou VHS Kutná Hora
b) Rostoklaty : umělá vodní nádrž parc.č. 25, 632
                       hydrant : náves 457/1
c) Nová Ves II : umělá vodní nádrž parc.č 430/6
                         hydrant : náves 433/1

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen podle § 7, odst.1, zák.č.133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s předpisy o požární ochraně,
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost hydrantové sítě.
Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen podle
§ 7, odst. 1, zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další  osobu  (správce,  nájemce,  uživatele),  nevykonává-li  svá  práva  vůči  pozemku  nebo
komunikaci sám.
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Čl. 7
Ohlašovny požárů a další místa pro hlášení požárů a jejich označení

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
Rostoklaty je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů. 

2. Obec  Rostoklaty  zřizuje  ohlašovnu  požárů,  která  je  trvale  označena  tabulkou
„Ohlašovna  požárů“  nebo  označeno  tabulkou  „Zde  hlaste  požár“,  nebo  symbolem
telefonního čísla 150 nebo 112.

a) V kanceláři obecního úřadu Rostoklaty v pracovní době:
Po a St 09.00 -12.00 a 17 - 19 hodin

b) Na operačním středisku HZS Středočeského kraje, územní odbor Kolín tel. 950 885 062,
tísňové  číslo  150,  nebo  tísňové  číslo  112,  které  je  zabezpečeno  operátory  krajského
operačního a informačního střediska (dále jen KOIS) HZS Středočeského kraje se sídlem
v Kladně.

3. K ohlášení požáru na tísňové číslo 150 nebo 112, může být bezplatně použit každý
veřejný telefonní automat, pevná linka nebo mobilní telefon. Mobilní telefon lze použít
pro volání na číslo 112 i bez podpory signálu vlastního operátora.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

1. Vyhlášení požárního poplachu se provádí z KOIS HZS Středočeského kraje: signálem
„POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty  (25  sec.  tón  –  10  sec.  pauza  –  25  sec.  tón), nebo  na  žádost  KOIS  HZS
Středočeského kraje městským rozhlasem: signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, nahrávkou
zvuku elektronické sirény po dobu jedné minuty a verbální informací „požární poplach“
doplněný o verbální informaci.

2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje hlasitým voláním hoří. 

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany 

z Požárního poplachového plánu kraje
1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených pro obec Rostoklaty je

uveden ve výpisu z Požárního poplachového plánu Středočeského kraje v příloze č. 3. 

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických
osob stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní
předpisy vztahují.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 20.5.2011

Radka Nováková, starostka Jaroslava Šermauerová, místostarostka

OZV byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce obce Rostoklaty: 4.5.2011
OZV byla z úřední desky sejmuta dne: 20.5.2011
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