obecně závaznávyh|áškaobceč.4/2005

POZARNIRAD OBCE
q/dávána základěusnesení
obec Benešovice
zastupitelstva
č.39ze dne l8.listopadu
2oo5poďe Š29 odst'l
písm'o) bodl' zákonač'133/1985
sb.,o poámi ocfuaně,
ve zněnipozdějšich
předpisů,
$ t óast':pl"'n a1a 6
15nařjzení
vládyč' 172l200tsb', k pÍovedeni
zákonao požární
ochaDě,ve zněli zákonač'4ss7zoozst. u
podles l0 zákonač']2812000
sb.' o obcích(ob€ c nízřizení),
ve zněnlpozdějších
změna doda*ů,
tutoob€ c ně
závaznou\ryhlášku.

Čl'r

Úvodní ustanovení
Požámlřád obce BeneŠovice
uprawje oÍgaíizacia
zásadyzabezpeč€nípožámíockany v obci podle $
15 odst.l nďizeni vlády č.1722001 sb',
k provedeníziÁkona o požámí ocbjaně, v€ znění
íď,Ý€ n i vládyč'498/2002
sb.
Č|,2
vymez€ n í činnostiosot},pověřených
požárníochrAnyv obci
zabezpečením
(1,) zA zabezpečenipoámi ochÍany v tozgahu
působnosti
obce odpovidá obec Benešovice,
kÍeÍáplni v samostatnéa přenesenépůsobnosti
Povinnosti'ryTl}'ající zpi€ d pisů o poŽími
oclraně'
(2) ockana životů,zdraví a majetlo-lobčanů
před
požáry živelnimi poblomami a jinýii
Ínimořádnými událostrni v katastÍu obc€ Jc
zajištěnapožáml hlídkou sboru dobrovolných
hasičů(dále jEn ''požámí hlídka..)obcc Podle
čl'5 télo lyhlášky a dále následujioml
jednotkamiPožaÍĎí
ochrany:
a) jednotka HasičskéhoácbJannébo sboru
P]zeňskéhokaje, uzeÍnníodbor Tacmv.
sianicesÉíbrc
b) jedDotkaSDH obce KladŤuby.katcgorie
J}O III
c) jednolka sDH města sřibla' kateBorie
JPO II
Jedno&ypovolávané
k zásahúmv€ 2'a 3'sfupBi
požárú. Živelných pobLÍom a jiných
m'n,'ořádných událostí jsou uved€ n y v
Požámimpoplachovém plánu Plzeňského
kaje. jehoz 4'pis pro obec Benešoviceje
součástidohrmentaceobce'
(3) K zbe4ečeni úko]ůpodle
odslavcel obecI
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním
staw poŽámí ocb&ny vobci minimátně
]edenkát za 2 rcký a !ždy po zeyažaých
fi'rmořádných událostech Ínajících!"ztah
k poŽámíocbÍaněobce'

Č13

Podmínky požární bezpečBostipři činnostech'
v objeldechnebo Y době zvýšeného
nebezpečÍ
vzniku požáŤu5e zřetelem na nÍstnípodmínky
(1) za čiúosti' při kterých lEozí nebezpečivzniku
poŽáru'se dle míshicbPodmínek
povaáje:
a) Konáni společeúských' kulfumich a
sporto\'ÍIlcb akcí
ve
venkovnjm
sfuornáždbvacím pÍostoÍu skapacitou
miÍtirD.átdě300 účastníkua v Prostonách
900 o9oba vice'
Pod širýmnebems úČasti
PožárDíbezpeěnost pň pŤovozování!éto
čimosti je
zzbezpeěoýáfia poži:Ínrl
hlídkou. Poáml
blídka je složena
z minimáhě dvou' v oboru poŽámi
ocbfanypoučenýcb'
osob'Za ustsnov€ n ia
složení požámi hlídIry zodpovidá
pořadátel.

čL4
způsobnepřetťžttého
zabezpečení
požární
ochť.ny
(1) Plijeli ohlášenlo poáru. živelnlpotromy.i
jiDé mimořád!é udáIosti v katastťuobce je
zabezTečeno
systémemohlaŠoven
poáÍ!.
uvedených
v čl.7
(2) ocbranaávotri a majetkuobčanú
PředpoŽáry.
živeldírdpobromamia Jiíými mimoi"dnýru
událosani v katastÍuobce je zabezpečena
jednotkamipožámíochlany,uvedenými
v čl.1'
ČL5
Jednotlo sboru dobŤovolných
hasičů
ob.e,
kátegorle'početDí
$tava lTbavení
(1) obec ďizuje jedrctku sboru dobÍovolných
hasičů
obceBenešovic€uved€ ! év přílozeč'l'
Kategode, poč€ttri stav a \Tbavenípožaml
tec}rnikou a vécnými Prostiedky poŽarD
ocbranyjed.notlq/
SDH obce Jsou uvcdeDy
v ph|ozeč'z' Pílohy č.| a 2 jsou nedllnou
požámího
součástí
řádu obce.

jcdnotlc/ sc pli vyhlál.nÍ pož&tho
(2) ČlcnoYé
popl.chuco ncjrychlcji doslrt,í do h..llčsló
'bŤojíicc v B.ncšoviclch' ob.cEl óř.d
čp.l09.
B.ncšovic.
Čl'6
Př.llcd o zdrojÍchvody Pro hrš.nlpoxrlr
podtÍIBlry
Jellch trÝalép ou'lt.lBost|. st&oY.
dllš|lbŽdrojůvody pro br!.BÍpoa!ú|
podmlnkypro Ž'Jlště!ÍJ.J|chirvrló
použltel!ostl
(l) obcc stano\'ujcíáslcdujtcÍzdloja vodyPlo
a dálšIŽd.ojo po'.á.!tlvody'hcrÚ
hď cnlpoŽd.n)
Ínul'svou kapacitou' t''r'Ístěnl&t vJttYcd&
umofoitúčillíýpožúnlz&ah
e) !firoŽ.né
l. Rybrúk v BcttcšovicÍchÝ dobl č&í
obcc' čcrpanlz bfázc|klPrcitr 25oel
pto obcc Bcncšovlc.togldth!Žb r
Lorn u sÉÍb!t.
b) Umělé
l.Hydranl
l.tlydJanl
v BclcJovicÍc\
B.qďovícÍcb'
(Et.d
paBcloYýmidomy ěP.l0l-t06' ..l!&I
zhy&anN,kapacita0,5rut

(2)vlashIkncbouŽivatclzdlojůvodyplohr!!
jc povincn,Ýsou]adur pl.d!l5y o !o'.|$l
ochJanč,
umožEitpoužidpožárdteiaiý r
č.rpánlvody pro hďcíí pož]ár0,
zdrq.B|
udÍŽoval tÍvalou použitchost čcíPlcbh
pro poŽárnÍ tcchlku ! tvďou
'tanoviŠť
po!Žitclnost
zdloj c.
(]) vla'hik pozctnku a p!{czdoýi lolBtllrď
kczdrojůtÍl
vody-pro haš.nlmuJl zajLllt vohý
přijc'd pÍomobild požÁld tcc!.!ilo' vhrblt
ptcvcdcprokazatcl!ěfuto poYi8nost
!a drlšl
osobu . (správcc'
nájc'E.c, uživr|ď!),
ncrykolívá.li svá práva vrlěl pozcrnluuctl
xomu'NXacl s.'!íL

MiroslavJanča

(l) ob.o Žřlzuj. ohlďovÍlu poŽlttqk.c.J. Ev!l.
oz!rč.Ú tabulkou''ohlďoÝít Po',r!'.
!) ob!o!í úr.d B.!ďovioot čp.l09.EI.fon
374 /693!61, mobll 606/641721.
(2) obca dlzuJg !&lodujÍc|ddll nílttln bu!.n|
Poánl hatÁ jsou twlo oan&ot hlt|ltot|
.tdo tlrstc požjť.rcbo !:/olotúblďoolho
!Í r.'150..
.) osada Ptaž}'' pattP!Ýcl $l.l.B' E 32'
rlDbil 7371881145
b) č&t l,oio u sÉtbn,pu JÚorhvNovobý
č".85'Erobil 607883136
Čl3
zpúlob whlÁlGn| Pož!!ílto !o!|trtu
vyhláš.!í poŽátotho FoPl.Ehu vohl t! lrovldÍ
!l8!íc6
PoPlÁc|..' td.ý Jc
'PozÁRNI
vybhšoYÁnpřcBlova[ýÍn tó!.ro st.!y po dobu
J.d!é loiluty (25 s...tóu . l0 t!.c.!1tz'- 25
.c..tó!).
vpřlprd.
pro
Polucby trcbliltáho altllt
v'htllcEJ PoŽ'!íÍho pophc.hu!o poŽltdloph.h

v otd lrylhtuJo
r) |cltfodclďlr Ýyroa!'n&&rdco! pollrn|
luo.rJt
b) Dlttobtoábscln

čl.9
zÁYlrGĚE6 i lrušov8clltlttnovrll
(l) Touto obc4ně ávBalou vybllškot|s. Í$|

!o'..nlřldo!cc"
'yyNá!!r' hrlou sovydÁvó
ě' 2 z rohr2005.

(2) Tato obccně ávazna vyhlášk!č'4 nabývá
účlDrcsti
6.12i2o05.

RosdslsvKatd ek

Ú,^r- íW\ k
on"zi.rr.zooS
Q".ro"9
starosta

V y vě š e n

ČL7
s.zBtlo obtďovCD Poářil . dt|tlch.Bt3tr
odkud
l'. blÁitt po'{Í r způ.obt.JIchot!ll.!í

se jíluto dne 6.12.2@5

nríttolttrottr

Přílobačíslo
1'
Jednotkasboru dobrovolných hasičú
obceBelešovice
JPO
Dislokace
Betrešovice

Kategorie JPO

Poěet člcnů

PožárnÍ
hlídka

Minimální početělenúv
Dohotovosti

Přílohačíslo
2.
věcnépyostředkypožárnl ochrany jednotltysboru dobrovotnýchhasičůBenešovice

Traktor- Zetor52

Po'ámí techlika a věcnéprostředky

( PPS 12 )
Přiýěs + morolovástříkačka
Mobilnitelefon606644721
Ručnímotorovápila
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