Obec DOBRŠÍN
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
kterou se vydává „Požární řád obce Dobršín“
Zastupitelstvo obce Dobršín se na svém zasedání dne 22. 6. 2016 usnesením č. 3/16,
usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a §
15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Dobršín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDHO“), za jejíž
připravenost a činnost odpovídá zřizovateli této jednotky její velitel.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
• zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12
měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v
obci,
• starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce,
a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
3. 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 JSDHO“) Obce Dobršín dle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami,
předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu
Plzeňského Kraje.
Název jednotky
Hasičský záchranný sbor PK, Územní odbor Klatovy,
stanice Sušice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rabí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Budětice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobršín
Další jednotky dle poplachového plánu HZS PK.

Kategorie
JPO I.

Místo dislokace
Sušice

JPO III.
JPO V.
JPO V.

Rabí
Budětice
Dobršín

4. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
preventistu obce, který vykonává monitoring požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu
starostovi minimálně 1 x za 6 měsíců a který organizuje preventivně výchovnou činnost,
zejména ve spolupráci s organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru, ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem a objektům. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
požáru vychází z příslušného Nařízení Plzeňského kraje.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašovny požárů uvedené v čl. 7 tohoto požárního řádu obce a
systémem pro vyhlášení poplachu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena JSDHO a jednotkami HZS,
uvedenými v čl. 2 tohoto požárního řádu pro vyhlášení 1. stupně požárního poplachu.
Zasahující jednotky pro 2. a 3. stupeň požárního poplachu jsou dle poplachového plánu
Plzeňského kraje uvedeny v příloze č. 4 tohoto požárního řádu.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
1. Obec Dobršín zřizuje JSDHO, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou uvedeny v
příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává ruční sirénou umístěnou na stožáru a
SMS zprávou.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Seznam zdrojů požární vody včetně
mapového plánku je přílohou č. 2. Požárního řádu obce a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu
(příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany,
uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, stanice Sušice.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, 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, trvalou použitelnost
zdroje.
4. Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1
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.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů
1. Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”
Seznam ohlašoven požáru je přílohou č. 3. Požárního řádu obce a je jeho nedílnou součástí.
2. Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach
v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď signálem „Požární POPLACH”, který
je vyhlašován přerušovaným tónem ruční sirénou v délce 25/10/25 sekund a voláním „Hoří“.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje úderem na zavěšený kovový předmět a voláním „Hoří“.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Plzeňského kraje pro obec Dobršín je uveden v příloze č. 4. Příloha tvoří nedílnou
součást požárního řádu obce

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární
řád obce Dobršín, jež byla schválena dne 20. 10. 1994 zastupitelstvem obce Dobršín.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Václav Stulík
starosta obce

Václav Vomela
místostarosta obce

Obec DOBRŠÍN
Příloha č. 1

ZŘIZOVANÁ JEDNOTKA PO OBCE DOBRŠÍN
Název
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Dobršín

Kategorie
JPO V.

Minimální počet členů
8

Požární technika a věcné prostředky
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Dobršín
DA Hyundai Galloper, 2P1 2605
PS 12
Zásahová ústroj, rukavice, obuv, přilba

počet
1
1
8

Obec DOBRŠÍN
Příloha č. 2

Přehled zdrojů požární vody Obce Dobršín
1.Ostatní vodní toky
Obec
Název
Dobršín

přírodní

Dobršín

přírodní

Průměr
Umístění – příjezd
šířka
hloubka
2,00 m 0,50 m Z hlavní silnice ve směru ze Sušice do
Horažďovic, sjezd vpravo pod čerpací stanici
Benzina na místní komunikaci, vedoucí při
Mlýnském potoce do části obce Dobršín. Po
zhruba 150 m je vozovka rozšířena a zde je 1.
čerpací stanoviště (mapa č. 1).
1,70 m 0,60 m

Dále pokračujeme po této místní komunikaci a
na 1. křižovatce odbočíme vpravo a za
posledním domem je opět vozovka rozšířena a
zde je 2. čerpací stanoviště. (mapa č. 2)

Mapa č. 1
Příloha č. 2
Červený bod na mapě je 1. čerpací stanoviště.

Mapa č. 2
Příloha č. 2
Červený bod na mapě je 2. čerpací stanoviště.

Obec DOBRŠÍN
Příloha č. 3

SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ
Místní část:
Dobršín

Jméno majitele:
Stulík Václav - starosta obce

Adresa:
Dobršín 36

Telefonní číslo:
724 181 610

Určená ohlašovna:
724 181 610

Obec DOBRŠÍN
Příloha č. 4

VÝPIS JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PRO ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
OBCE DOBRŠÍN
dle požárního a poplachového plánu Plzeňského kraje
Stupeň požárního První jednotka
poplachu
PO
I.

II.

HZS Pk, ÚO
Klatovy, stanice
Sušice
JSDHO Žichovice

III.

JSDHO Čimice

Druhá jednotka
PO

Třetí jednotka
PO

Čtvrtá jednotka
PO

JSDHO Rabí

JSDHO Budětice

JSDHO Dobršín

JSDHO Sušice

HZS Pk, ÚO
Klatovy, stanice
Horažďovice
JSDHO Volšovy

JSDHO Hrádek
u Sušice

Pátá jednotka
PO

Šestá jednotka
PO

JSDHO Dlouhá
Ves

JSDHO
Mokrosuky

JSDHO Kolinec

JSDHO Malý Bor

JSDHO
Horažďovice

