OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020
Zastupitelstvo městyse Kácov se na svém zasedání dne 23. 4. 2020 usnesením č. 285

usneslo vydat podle $ 29, odst. 1, písm. o), bod 1., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,

ve znění pozdějších předpisů,$ 1 odst. 3 písm. d) a $ 15 nařízení vlády č.172/2001 Sb. k
provedení zákona o požární ochraně,ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle $ 10 zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE KÁCOV

.

ČL 1

Uvodní ustanovení
Požární řád Městyse Kácov 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.

Č1.2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v obci v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Kácov,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen "SDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dalšími jednotkami (viz příloha 1. této
vyhlášky - kategorie - dislokace). Tyto jednotky jsou určeny pro zásah na území městyse
podle požárního poplachového plánu kraje.
(3) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec Kácov:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním 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: p. Zdeňka Pěkného - starostu SDH Kácov

ČI.3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považuje konání veřejnosti
přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází
k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v $ 6 zákona
o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či města vydanémuk zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím
na Úřad městyse Kácov a na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je
její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

ČI. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromyči jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedenýchv čl. 7 této vyhlášky.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany,
uvedenýmiv čl. 5 této vyhlášky.

ČI. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Městys Kácov zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
Dislokace JPO:
Kategorie JPO:
Počet členů:
Min. počet členů v pohotovosti:
Požární technika a věcné
prostředky PO:

Kácov

IN/1
15
6

cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTHP
speciální požární vozidlo AVIA A 30DVS- 12
nákladní automobil valníkový AVIA A30-N

vozidlo zvláštního určení FORD TRANSIT (dopravní

automobil)
požární stříkačka PS 12— 1ks
požárnístříkačka PS 8— 1 ks
vysílačka kapesní MOTOROLA GP- 340 — 4 ks

motorová pila Husgvarna— 1 ks

plovoucí čerpadlo RAKEN— 1 ks
elektrocentrála EC 2800 CX — 1 ks
ruční svítilna — 5 ks

osobní ochranné prostředky

dýchacípřístroj Saturn S5 — 5 ks
ostatní vybavení
(2) Při vyhlášení požárního poplachu se co nejrychleji dostaví členové jednotky SDH Kácov
do požární zbrojnice v Kácově nebo na jiné místo, stanovené velitelem této jednotky sboru
dobrovolných hasičů městyse.

(3) Při déle trvajících zásazích a zásazích za ztížených podmínek je městysem zajištěn pitný

režim a strava zasahující jednotce. Odpočinek je zajištěn formou vystřídání členů jednotky a
odpočinkem v domácím prostředí.

ČL. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky prozajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,

které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené: řeka Sázava (Kácov, p. č. 2028/1, vlastník Česká republika)

b) umělé: vodní nádrž — místní část Zderadiny (p. č. 6, vlastník Městys Kácov)
c) obecní vodovod — hydranty
(2) Bližší údaje (přístupnost, použitelnost, majitelé, kapacita) založeny v dokumentaci PO
obce včetně plánku obce s vyznačením zdrojů vody - směr příjezdu, čerpací stanoviště.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, 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 nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

ČL 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obeczřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
"Ohlašovna požárů":
Úřad Městyse Kácovč. p. 157

tel. č. 327 324 204

ČL. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí: místním rozhlasem, hasičskou sirénou a
elektronickou sirénou
a)
Signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón „pauza - 25 sec.tón)

b)

Signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje

hlas trubky, troubící tón "HO - ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty)

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v Městysi Kácov vyhlašuje výstražným zařízením požárního vozidla.

ČL 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

innost

<

©

Touto obecně závaznou vyhláškouse ruší stávající Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 Požární řád Městyse Kácov.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.5.2020.

V Kácově dne 29. 4. 2020

Ing. Jana Pěkná, místostarostka

ÚŘAD MĚSTYSU KÁCOV
Vyvěšeno: 29.4.2020
Sejmuto:

14, C, 2010
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