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Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013
Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva č. 263/19 ze dne
12. září 2013 podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně), a § 15 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb.,
a podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle
§ 15 odst. l 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)
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Stádlec kategorie V (dále jen „ JPO V“) podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími
jednotkami požární ochrany HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor:
a) jednotka SDH se sídlem v Opařanech;
b) jednotka SDH se sídlem v Bechyni;
c) jednotka SDH se sídlem v Bernarticích;
d) jednotka SDH se sídlem v Jistebnici;
(2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JPO V. Konkrétní
určení velitele a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a podmínky k zabezpečení požární ochrany
v této době upravuje zvláštní předpis1.
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(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany akcí, kterých se účastní větší počet osob,
stanoví zvláštní předpis2.
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 čl. 2. odst 1.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Stádlec
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO V; zařazení do kategorie,
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou
uvedeny v příloze č. 1.
(2) Seznam členů jednotky je součástí dokumentace obce.
(3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice ve Stádlci čp. 117, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejích trvalé použitelnosti.
(1) Obec stanovuje v příloze č. 2. zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah.
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární
ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor.
(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 a trvalou použitelnost
vodního zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požáru a místa pro ohlášení požáru:
Ohlašovna požáru je trvale označena tabulkou "OHLAŠOVNA POŽÁRU".
místo

Telefon

Úřad městyse Stádlec, Stádlec 150
starosta

381 287 614
606 300 313

(2) Mimo pracovní dobu úřadu městyse lze hlásit požár na těchto telefonních číslech:
funkce

Telefon

velitel J SDH Stádlec

724 211 462

velitel J SDH Křída

723 120 079

velitel J SDH Staré Sedlo

774 642 366

velitel J SDH Slavňovice

728 887 396

(3) V případě oznámení požáru volají ihned ohlašovny nebo místa pro ohlášení požáru
tísňovou linku 150 nebo 112. Pro ohlášení požáru je také možné využít tel. automatu u pošty
ve Stádlci – bezplatné volání na telefonní linku tísňového volání. 150 nebo 112.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci hlasem voláním „HOŘÍ“.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší dosavadní Požární řád obce Stádlec.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Pavel Doubek, .v.r
místostarosta

Ing. Milan Kelich, v.r.
starosta
L.S.

Vyvěšeno dne: 13. září 2013
Svěšeno dne: 1. října 2013
Současně vyvěšeno na
elektronické úřední desce.

příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2013

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE, KATEGORIE, POČETNÍ
STAV A VYBAVENÍ
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce jsou uvedeny v tabulce č. 1
Tabulka č. 1
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

Stádlec

V (pět)

6

0

Požární technika a věcné prostředky PO
Požární stříkačka PS 12

Počet
1

Legenda:
JPO

- jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO

- název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO

- kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů

- skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky
a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti

- počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost
pro zásah mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3
zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).

příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2013

ZDROJE VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ
POUŽITELNOSTI
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
1. Petrovský rybník v obci Stádlec;
2. rybník na návsi v obci Křída;
3. rybník na návsi v obci Slavňovice;
4. rybník ve Starém Sedle.
b) umělé
1. hydrant na náměstí ve Stádlci před čp. 42;
2. hydrant před čp. 135 ve Stádlci;
3. hydrant před čp. 170 ve Stádlci;
4. hydrant mezi čp. 24 a prodejnou COOP ve Stádlci.

příloha č. 3 k vyhlášce č. 1/2013

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
JIHOČESKÉHO 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 Stádlec, Slavňovice, Staré Sedlo, Křída a Hájky určeny podle stupně
požárního
poplachu
následující
jednotky
požární
ochrany:
stupeň požárního
poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

Stádlec JSDH

Opařany JSDH

Bechyně JSDH

II.

Bechyně JSDH

Bernartice JSDH

Jistebnice JSDH

