Obecně závazná vyhláška obce Chlum
č. 7/2014
Požární poplachový řád obce Chlum
Zastupitelstvo obce Chlum se na svém zasedání 12.září 2014 usneslo dne vydat podle § 84, odst.2,
písm. i, zákona č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, č.133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v
platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1)
2)

Článek 1
Základní povinnosti obyvatel
Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke vzniku
požáru.
Občané jsou dále povinni nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech
se zvýšeným požárním nebezpečím.
Dbát na zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, majících sklon k samovznícení, při manipulaci
s hořlavinami, hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami.
Dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a sucha, nevypalovat trávu,
křoviny a pálit hořlavý materiál.Udržovat v dobrém technickém stavu topidla, komínová tělesa,
elektrické a plynové spotřebiče, instalovat a používat je způsobem určeným výrobcem.
Udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům plynu /HUP/, elektrického proudu, udržovat volné
únikové trasy a chodby. Vykonávat řádně dohled nad svěřenými osobami /děti, mentálně
postižení,../, aby svým jednáním nemohly způsobit požár.
Občan nesmí bez odborné způsobilosti provádět akce, vedoucí k možnému vzniku požáru. Nesmí
poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje ani jiné věcné prostředky požární ochrany a zdroje
požární vody.

Článek 2
Druh a velikost dobrovolné požární jednotky
V obci je zřízena JSDHO V. Chlum. Velitelem jednotky je p.Zbyněk Bečvář.
Zdroje vody pro účely požární obrany v obci jsou : víceúčelová nádrž Lipí, rybník – náves, Průhon,
hydranty – Pavel Ungr, Milan Sedlák, nový stavební obvod u hřiště. Vlastníci a správci jsou
povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany.

Článek 3
Osobní a věcná pomoc obyvatel při zdolávání požáru
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
1. provést nutná opatření k záchraně života ohrožených osob
2. uhasit požár v zárodku či zamezit jeho šíření
3. vyhlásit zjištění požár nebo zajistit jeho nahlášení
4. poskytnout na výzvu velitele zásahu nebo OÚ dopravní prostředky, zdroje vody, spojová
zařízení a jiné, ke zdolání požáru.

Článek 4
Vyhlášení požárního poplachu
1.Požární sirénou nepřetržitým tónem podobu 2minut s 30sekundovou přestávkou dvakrát – siréna je
umístěna v Hasičské zbrojnici.
2.Místním rozhlasem gramofonovou deskou - signálem „Hoří“.
3.Jiným náhradním způsobem – trubka, zvon, atd.

Článek 5
Ohlašovny požáru
Ohlašovna

Dosažitelnost

Telefon

Mobil

Obecní úřad
Bečvář Zbyněk
Švec Václav
Valeš Petr
Šindelář Pavel
Dům peč. služby
Prodejna ZKD
Telefon - náves

v úřední dobu
nepřetržitě
nepřetržitě
nepřetržitě
nepřetržitě
8 – 16 hodin
otevírací doba
nepřetržitě

371522363

724160784
736113030
720496650
736460027
603496396
-

371523596
371522443
371796016
371523311

Článek 6
Hlavní uzávěry plynu a elektřiny ve veřejných budovách
Dům pro seniory – plyn : před vchodem do OÚ
elektřina : elektrorozvodna v objektu
Prodejna ZKD – plyn : HUP směrem k silnici
elektřina : skříňka směrem ke Kalinům
Obecní hospoda – plyn + elektřina : skříňky v příjezdu k Pelikánům
Mateřská škola – plyn : HUP směrem k Sedlákům
elektřina : vpravo od vrátek do objektu
Hasičská zbrojnice – elektřina : na stěně vedle skladu výstroje

Důležitá telefonní čísla
Hasiči..................................150
Záchranná služba……......155
Elektrický proud..840 850 860
Voda……………..800 120 112

Tísňové volání……112
Policie…………….158, Blovice 371522008
Plyn………………1239

Článek 7
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Článek 8
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší OZV č. 3/2003 ze dne 21.března 2003.

Článek 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

….........................................
Ing. Luboš Hajšman, PhD.
Radek Šilhánek
místostarosta

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

…...........................................
Mgr. František Šindelář
starosta

