Vyvěšeno: 24.03.2006
Sňato:

10.04.2006

Vyhláška č. 1/2006
Obce Kunžak
POŽÁRNÍ ŘÁD
OBCE KUNŽAK

Zastupitelstvo obce Kunžak na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ ve
znění pozdějších předpisů vydává dne 23.03.2006 tuto obecně závaznou vyhlášku, vydanou podle § 29,
odst. 1, písm. o., z.č.133/85 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 1, odst. 3.,písm. D) a §
15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Článek l

Účel vyhlášky
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany /dále jen “PO”/ v obci dle § 15,
odst.l Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. K provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1.

Za zabezpečení požární ochrany v působnosti obce odpovídá Obec Kunžak, která plní v samostatné a
přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. Ochrana životů, zdraví a
majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je
zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů /dále jen SDH/ obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami dle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje v návaznosti na stupeň poplachu.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. l obec:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidaci následků
mimořádných událostí a živelních pohrom
b) projednává stav PO v zastupitelstvu obce jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci a
c) plní další úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy
Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.
1. Fyzické osoby , právnické osoby a podnikající fyzické osoby se při zajišťování požární ochrany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a nařízením vlády č.
172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně , vyhláškou č. 246/2001 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb.
/stavební zákon/ vše ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO 1).
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a vysokou teplotou vzduchu
- období sklizně, posklizňových úprav a uskladňování obilovin a pícnin
- topné období
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
- firmy: PK MONT s.r.o., Bystřická 288, Kunžak
Svářečská škola Kunžak
M+P Petr Král, Střížovická, Kunžak
PRAMA – pila Kunžak
Mateřská škola Kunžak
Základní škola Kunžak
L+L Tank – čerpací stanice PHM
Autoservis Kunžak
Autoslužby Doupník, Kunžak

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečen 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. 5
Článek 5

J e d n o t k y SDH O b c e
l. Sbor dobrovolných hasičů
JPOIII/l
Kunžak
zásahová jednotka s 12 členy
vybavení: vozidlo Škoda 706 RTO CAS 25, SPZ 36-86
PPS 12
plovoucí čerpadlo

2. Sbor dobrovolných hasičů
3. Sbor dobrovolných hasičů

JPO V./1
JPO V./1

Mosty
Valtínov

Článek 6

l. Kunžak

Zdroje požární vody
3. Valtínov

- hydrantová síť
- požární nádrž u střediska ZD
- požární odběrná místa na potoce
a/ u pily
b/u penzionu Sv. Jan
c/ M. Podolí - nad Mostem k Suchdolu
- rybníky - Nový Struha
- Malé Podolí u Šamalu
- Velké Podolí u Vospělů

2. Mosty

- požární nádrže
- návesní rybníky

4. Suchdol
-návesní rybník

5. Zvůle
- rybník Zvůle

6. Terezín

- hydrantová síť
- požární nádrž
- návesní rybníky

- návesní rybník

7. Kaproun
- návesní rybník

Jednotky SDH Obce, uvedené v čl. 5, zajišťují trvalou použitelnost požárních nádrží a
návesních rybníků.
Článek 7

Ohlašovny požárů v obci
- Obecní úřad Kunžak
-

Jaroslav Čapek - starosta
Ing. Jaroslav Pudil
Jan Nechanický
Jiří Dvořák
Františka Plešáková
Jaromír Pecha
Jiří Drobil
Josef Váňa
Ing. Karel Plucar
Věra Marková
Ing. Zdeněk Vondrák

Kunžak čp. 74
Kunžak 412
Kunžak 155
Kunžak 398
Kunžak 358
Kaproun 5
Mosty 51
Mosty 14
Valtínov 24
Valtínov 41
Suchdol čp. 24
Zvůle 10

384399101,399190
725031449
384399139
384399275
384399 160,725036585
723794452
384399156
384399218
384496259
384496106
384399169
384399175

Důležitá telefonní čísla

HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR

150
155
158

Další důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor Jindřichův Hradec
Jihočeská plynárenská a.s., středisko Dačice
Vodovody a kanalizace - České Budějovice - poruchy
- Jindřichův Hradec - poruchy
- Dačice - poruchy
Jihočeská energetika J.Hradec - poruchy

384370011
384420663
800900991
800139847
384422113, 602193918
386357777

Článek 8

Vyhlášení požárního poplachu
l. Místní část K u n ž a k

- operačním střed. HZS J.Hradec sirénou na ObÚ
- sirénou na ZŠ

2. Místní část Mosty

- sirénou na hasičské zbrojnici

3. Místní část Valtínov

- relací místního rozhlasu - p. Váňa

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotek SDH, věcných prostředků PO,
použitelnosti zdrojů PO, spojení, zařízení pro vyhlášení poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ
vzniku požáru se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.
Článek 9

Požární poplachový plán
Výpis z Požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje:
Katastrální
území obce

stupeň
1. jednotka PO
poplachu

2. jednotka PO

Kunžak

1.

Kunžak

HZS PS J.Hradec

Studená

Strmilov

2.

HZS PS J.Hradec

Hospříz

Český Rudolec

Nová Bystřice

1.

Kunžak

HZS PS J.Hradec

Nová Bystřice

Český Rudolec

2.

HZS PS J.Hradec

Číměř

Strmilov

Hospříz

1.

Mosty

Kunžak

Český Rudolec

HZS PS Dačice

2.

HZS PS J.Hradec

Strmilov

Heřmaneč

Studená

1.

Kunžak

Studená

Strmilov

HZS PS Dačice

2.

HZS PS J.Hradec

Heřmaneč

Český Rudolec

Studená

1.

Valtínov

Kunžak

Český Rudolec

HZS PS Dačice

2.

Heřmaneč

Strmilov

Studená

HZS PS J.Hradec

Kaproun

Mosty

Suchdol

Valtínov

3. jednotka PO

4. jednotka PO

Článek 10

Zrušovací ustanovení
Ruší se Vyhláška č. 1/2003 Požární řád Obce Kunžak ze dne 18.04.2003
Článek 11

Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.04.2006

Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

Jaroslav Čapek
starosta

1) nařízení Jihočeského kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách
zvláštního významu; č. 3/2002 ,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 3/2005 , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

