OBEC PTENÍN
Obecně závazná vyhláška č.2/2011,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Ptenín na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.6. 2011
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 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Ptenín 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.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Ptenín,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplívající z předpisů o
požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou/jednotkami požární
ochrany ( viz. příloha č.1 )
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně
obce.
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu tz. preventivní hlídku. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah
působnosti bude součástí dokumentace obce.
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Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) topení na tuhá paliva, svařovny
b) pálení větví, klestu v lesích a na volném prostranství, rozdělávání ohňů v blízkosti
objektů
požární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena, jednotlivými
provozovateli a tz. preventivní hlídkou. Konkrétní složení preventivní požární hlídky a
počet osob bude součástí dokumentace obce.
c) rozdělávání ohňů v blízkosti stohů je zakázáno.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období sucha od 31.5. do 15.9. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena
zákazem rozdělávání ohňů na veřejném prostranství, zákazem odhazování nedopalků
na veřejném prostranství, prevenční činností. Konkrétní složení preventivní požární
hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce. Tímto ustanovením nesmí být
dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písmene f) bod 1. zákona o požární ochraně,
respektive vychází se z tohoto ustanovení.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) sklad suchého krmiva v zemědělském družstvu
b) dílna zemědělského družstva
požární bezpečnost v obou objektech je zajištěna provozovatelem objektů
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v příloze č.1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha
číslo 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
hasičské zbrojnice Ptenín nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
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Čl. 6
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
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) rybník na návsi Ptenín( par. č.66/1 ), čerpací místo panelový sjezd do rybníka,
využitelnost zdroje 650 m3
b) koryto potoka Merklínka v Újezdci, čerpací místo nad silničním mostem ve směru
proti proudu.
Další zdroje vody:
a) rybník u zámku (par. č. 11 )
b) rybník nad parketem ( par. č. 13/1 )
c) rybník v lukách ( par. č. 397 )
Tyto zdroje vody jsou hůře dostupné a znečištěné.
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku
a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předá
jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS Plzeňského kraje
územní odbor Plzeň
(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 pružnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 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.
(5) Vlastník nebo uživatel zdroj vody pro hašení nahlásí obecnímu úřadu dočasnou
neschopnost vodního zdroje plnit povinnosti zdroje vody pro hašení (např. z důvodu
vypuštění ) a to nejpozději 7 dnů před plánovaným omezením vodního zdroje plnit
tuto povinnost.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
,, Ohlašovna požárů“:
a) Obecní úřad Ptenín, Ptenín 58, 334 52 Merklín, tel.: 377 912 757, mob.: 724 181 199
b) Nechutný Václav, Újezdec 6, 334 52 Merklín, mob.: 723 753 892
(2) Další místa a způsoby ohlášení požáru:
a) Hasičský záchranný sbor
b) Jednotné evropské tísňové volání
c) veřejný telefonní automat Ptenín (u OÚ )

150
112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) místním rozhlasem, spuštěním signálu ,, POŽÁRNÍ POPLACH“ (přerušovaný tón po
dobu 1 minuty – 25s tón – 10 s pauza – 25s tón
b) v případě poruchy rozhlasu, popř. výpadku elektrického proudu se požární poplach
v obci vyhlašuje zvoláním ,,HOŘÍ“
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 13.7. 2011

……………………………...
Kastner Martin, starosta obce

………………………………………
Jana Velkoborská, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
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Příloha č.1 k vyhlášce č. 2/2011
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku
požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární

I.st
3 SDH Merklín PG
1 HZS Staňkov(C/Z)
1 HZS Přeštice(B/S/L)
5 SDH Ptenín

II.st
5 SDH Vřeskovice ©
1 HZS Přeštice(B/S/L)
3 SDH Chudenice ©
3 SDH Dnešice PG
3 SDH Švihov ©
5 SDH Hlohovčice

III.st
5 SDH Zemětice
5 SDH Soběkury
3 SDH Přeštice PG+S
1 HZS Klatovy(B/S/L)
1 HZS Klatovy(B/S/L)

Újezdec 3 SDH Merklín PG
3 SDH Chudenice ©
3 SDH Švihov ©
1 HZS Přeštice(B/S/L)

5 SDH Vřeskovice ©
1 HZS Přeštice(B/S/L)
1 HZS Staňkov(C/Z)
5 SDH Hlohovčice
1 HZS Klatovy(B/S/L)
1 HZS Klatovy(B/S/L)

5 SDH Zemětice
5 SDH Srbice
3 SDH Koloveč PG+S
3 SDH Dnešice PG
3 SDH Přeštice PG+S

Ptenín

JSDHO Ptenín je zařazena do kategorie JPO 5
Požární technika a věcné prostředky PO JSDHO Ptenín:
1 ks
1 ks

PS 12
DA A30 K

