Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 3/2010
Obecní úřad v Narysově vydává v souladu s § 29, odst. l , písm. o), zákona č. l33/85
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v úplném č 67/2001 Sb. (dále jen
zákon o P0), v návaznosti na § 15 nařízení vlády č. l72/200l Sb. a vyhl. MV č. 246/200l
Sb. (vyhl. o požární prevenci) a dle § l6 zákona ČNR č. 36/l990 Sb. O obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v úplném znění zákona ČNR č. 410/l992 Sb.

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NARYSOV
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Narysov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel
jednotky.
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS pobočná stanice Kladno (tísňové
telefonní číslo 150, příp. 112).
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává ruční požární sirénou umístěnou
v požární zbrojnici, popř. radiomajákem na hasičském vozidle.
Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v
příloze. Příloha je nedílnou součástí požárního řádu obce.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice adresa Narysov nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnost
(1)
Obec má zpracovaný plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,
čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové
komunikace
(2)
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.
(3)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je
povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede
prokazatelné tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonáváli svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach
v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna
požárů musí být viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů", vybavena vhodnými
prostředky tak, aby mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny
požáru.
Místo pro hlášení požárů slouží prodejna potravin v době od 7-16 hodin
tel.č.: 737 523836, 602 309 686
dále starosta obce p. Vlasta Petýrková - tel. 602 309 686, též tento telefon platí pro
vyhlášení poplachu.
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25sec. tón - 10sec. pauza - 25sec. tón) nebo
- radiomajákem na hasičském vozidle

1

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

Čl. 8
Důležitá telefonní čísla
Tísňové volání

hasiči
policie
záchranná zdravotní služba
Správa Sboru PO Příbram
Policie
Zdravotnická pomoc
Pohotovostní služby: el.proud
voda
plyn

150
112
158
112
155
112
318 401 011
318 601 002
974 879 111
318 494 901
800 178 634
317 721 555
800 100 648
318 622 631
1239
318 625 171
737 200 972

Požární řád obce byl schválen dne 30.8.2010.

Petýrková Vlasta
starosta obce

Vošahlík Jan
místostarosta obce

