MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
kterou se vydává Požární řád městyse
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém 3. zasedání ze dne 29.04.2015 usneslo
vydat usnesením č. 14.21 v souladu s § 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 v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ve správním obvodu
městyse Chodová Planá. Tato vyhláška určuje povinnosti fyzických a právnických osob ve
správním obvodu
městyse Chodová Planá a upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany městyse.
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 na území obce městyse Chodová Planá je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami
požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
velitele JSDH , který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá
zprávu starostovi minimálně 1 x ročně
(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců;
vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to
minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje: a konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na
veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se
nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje1
či obce2 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na
úřadu městyse Chodová Planá a na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje.
Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit
preventivní požární hlídku3.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
vedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
(1) Městys Chodová Planá zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou
uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
požární zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
(3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů
vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky.
(4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou
dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou
dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k
čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení
(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”:
Úřad městyse, Pohraniční stráže 129, tel.374 798 467
(2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou: Jednotka
SDH Chodová Planá tel. číslo velitele: 725 046 593
Vyhlášení požárního poplachu ze správního území městyse Chodová Planá – obcí Dolní
Kramolín, Pístov, Holubín, Výškov, Výškovice, Michalovy Hory, Boněnov, Hostíčkov,
Domaslavičky lze pouze z osobních mobilních telefonů. Při ohlašování požárního poplachu

na HZS kraje je třeba postupovat dle požárních poplachových směrnic vyvěšených na veřejně
přístupných místech v každé obci. V těchto obcích není zřízena ohlašovna požáru.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo, voláním hoří, nebo
telefony na HZS č. 150 a č. 112
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 05.09.2007.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

……………………………
Ctirad Hirš
starosta

……………………………
Zdeňka Štěchová
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 06.05. 2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 22. 05. 2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z 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 na
území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
Stupeň
požárního
polachu
I.

první jednotka
PO

druhá
jednotka PO

Třetí jednotka
PO

čtvrtá jednotka
PO

SDH Planá

HZS Mariánské HZS Tachov
Lázně

II.

HZS Tachov

SDH
Chodová
Planá
Drmoul

Tři Sekery

SDH Tachov

III.

SDH Damnov

Teplá

SDH Dlouhý
Újezd

SDH Studánka

pátá jednotka šestá jednotka
PO
PO

SDH
Černošín
HZS Stříbro

SDH Ctiboř

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015, kterou se vydává požární řád

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse
Dislokace JPO

Kategorie JPO

SDH Chodová Planá
JPO III/1
Požární technika SDH Chodová Planá

Počet členů
12

Minimální počet členů v
pohotovosti
1+3
Počet

CAS 20 MAN 4x4

1

DA 12 AVIA 31

1

Škoda Forman

1

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015, kterou se vydává požární řád
MěstysChodová Planá zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou
použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich
trvalé použitelnosti (§ 29 Přodst. 1 písm. k).
Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přírodní zdroje vody
Obec
Zdroj
Poznámky
Za hasičskou zbrojnicí
Chodová Planá
Vodní nádrž umělá
(,,Kohouťák“)
Za kostelem, při silnici na Kyjov, po pravé
Chodová Planá
Kostelní rybník
straně

Na pozemku 448/1 ve vlastnictví p.
Višňovského – věcným břemenem v kupní
smlouvě dána povinnost údržby a umožnění
vjezdu za účelem čerpání požární vody
Ve směru od Chodové Plané odbočit na
Kříženec a po cca 100m vlevo

Holubín

Návesní rybník

Výškov

Návesní rybník – horní

Výškov

Návesní rybník – dolní

Ve směru od Chodové Plané, ale o
komunikaci níž než horní rybník, směr
Michalovy Hory, je vidět z hlavní silnice po
pravé straně

Hostíčkov

Návesní rybník

Ve středu obce, ve směru od Michalových
Hor po pravé straně, pozemky jsou v
pronájmu Sdružení občanů a chalupářů
obce Hostíčkov s právem odebírat z rybníku
požární vodu

Vlastník nebo uživatel vodního zdroje musí zajistit podmínky trvalé použitelnosti zdrojů vody
pro hašení požáru a pro záchranné práce, podmínky pro dostupnost (volný příjezd pro mobilní
požární techniku) k těmto zdrojům a pro odběr vody. Musí umožnit použití požární techniky a
čerpání vody pro hašení požárů.
Vlastník převede prokazatelně tyto povinnosti na další osobu (správce, nájemce, uživatele),
nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
b) umělé zdroje vody - podzemní požární hydranty městyse
umístění hydrantu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za č.p. 171 Chodová Planá
mezi kašnou a kulturním domem
v Pivovarské ulici
za hospodou Slunce u bývalého kina
ulice Sadová u č.p. 418, a 425
ulice Výškovskáč.p. 320
sídliště Lučina u č.p. 359, 369, 351, 328
Chodská ulice u požární zbrojnice č.p. 344
Pod kostelem u rybníka

Nádrže, vodojemy, hydranty, rozvody a stav jejich použitelnosti - kontrola min 1x/rok.
Městys zajišťuje provozuschopnost věcných prostředků PO.

