Obec Dražíč
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Požární řád
Zastupitelstvo obce Dražíč na svém zasedání dne 28.3.2019 usnesením č. 26 /2019 rozhodlo
vydat na základě §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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Dražíč (dále jen
„obec“) dle §15 odst.1 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) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů
Dražíč (dále jen „JSDH Dražíč) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany
uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
a) zastupitelstvo obce – projednání stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za
kalendářní rok a vždy po závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární
ochraně,
b) starosta obce – prováděním pravidelných kontrol dodržování povinností obce
vyplývajících z předpisů o požární ochraně nejméně jedenkrát za kalendářní rok (kontroly ve
smyslu §5 odst.1 písm. e) zákona o požární ochraně vykonává výhradně jen tam uvedená
oprávněná osoba).
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví
kraj svým nařízením.
2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, stanoví kraj svým nařízením.
3) Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti
při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou
v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno
ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.
Článek 5
JSDH Dražíč, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec Dražíč zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDH Dražíč. Kategorie a početní stav
JSDH Dražíč a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze
č. 2 této vyhlášky.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Zdroje vody pro hlášení požárů Nařízení JK č. 2/2015 kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
2. Obec nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroje vody pro hašení požárů
3. Přehled zdrojů vody pro hašení požárů dle odst.1 je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky
4. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny též zákonem.
Článek 7
Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
1. Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“,
která se nachází v budově Obecního úřadu obce na adrese Dražíč čp.57, 375 01 Dražíč.
Telefonické spojení : mobilní telefon 724 189 408 (starostka obce), 604 515 942 (předseda
SDH), 777 864 772 (velitel JSDH).
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25sec. tón –10sec. pauza –25sec. tón) nebo
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo prostřednictvím požárního vozidla pomocí
sirény.

Článek 9
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu kraje
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně
závazná vyhláška č. 4/2005
která byla schválena 24.2.2005 zastupitelstvem obce Dražíč.

Požární

řád

obce,

Článek 11
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška Požární řád nabývá účinnosti dnem 16.4.2019

……………………..
Ing.Vojtěch Horák
místostarosta

..……………………...
Alena Dědičová
starostka

Vyvěšeno dne : 1.4..2019
Sejmuto dne : 16.4.2019

1. Příloha č. 1 - Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požár. popl .plánu kraje
2. Příloha č. 2 - JSDH Dražíč, kategorie, početní stav s vybavením
3. Příloha č.3 – Přehled zdrojů vody pro hašení požárů

Příloha č. 1: Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu kraje
Dražíč (CB) – poplachový plán obce
Stupeň
1.jednotka
1.jednotka

1.jednotka

1.jednotka

1.

stanice Týn nad Vltavou

Chrášťany JSDH

Dražíč JSDH

Bernartice JSDH

2.

Stanice Milevsko

Bechyně JSDH

Týn nad Vltavou JSDH Opařany JSDH

poplachu

Březí – Dražíč (CB) - poplachový plán části obce
Stupeň
1.jednotka
1.jednotka

1.jednotka

1.jednotka

1.

stanice Týn nad Vltavou

Chrášťany JSDH

Dražíč JSDH

Bernartice JSDH

2.

Stanice Milevsko

Bechyně JSDH

Týn nad Vltavou JSDH Opařany JSDH

poplachu

Dražíč – Dražíč (CB) – poplachový plán části obce
1.jednotka
1.jednotka

Stupeň
poplachu

1.jednotka

1.jednotka
Bernartice JSDH

1.

stanice Týn nad Vltavou

Chrášťany JSDH

Dražíč JSDH

2.

Stanice Milevsko

Bechyně JSDH

Týn nad Vltavou JSDH Opařany JSDH

Karlov-Nepomuk – Dražíč (CB) – poplachový plán části obce
1.jednotka
1.jednotka
1.jednotka

Stupeň
poplachu

1.jednotka

1.

stanice Týn nad Vltavou

Chrášťany JSDH

Dražíč JSDH

Bernartice JSDH

2.

Stanice Milevsko

Bechyně JSDH

Týn nad Vltavou JSDH Opařany JSDH

Vranov – Dražíč (CB) – poplachový plán části obce
Stupeň
1.jednotka
1.jednotka
1.jednotka

1.jednotka

1.

stanice Týn nad Vltavou

Chrášťany JSDH

Dražíč JSDH

Bernartice JSDH

2.

Stanice Milevsko

Bechyně JSDH

Týn nad Vltavou JSDH Opařany JSDH

poplachu

Příloha č. 2: JSDH Dražíč – kategorie, početní stav, vybavení
Území okresu České Budějovice – pověřené město Týn nad Vltavou
Seznam jednotek PO s územní působností a jednotek PO s místní působností
Evidenční
JPO

číslo Kategorie Dislokace Zřízovatel Technika
JPO
JPO

Počet členů

Kraj+ÚO Jednotka

314

134

V/I

Dražíč

Dražíč

CAS 24/3500/200-M2Z

1+ 1 + 2 + 5

Příloha č.3 – Přehled zdrojů vody pro hašení požárů
Obec

Katastr. úz. Zdroj
místní část vody

GPS

Další zdroj vody

Kapacita

použitelnost

Dražíč 1. Dražíč

Požární
nádrž

49°18'21.05"N, 14°22'59.96"E Rybník - Samčík
49.305848584, 14.383321621

1000m3

celoročně

1. Dražíč

Požární
nádrž

49°18'20.96"N, 14°22'59.91"E Parcela 1732/14
49.305822804, 14.383308966

1000m3

celoročně

2. Březí

Požární
nádrž

49°18'25.59"N,14°21'46.53"E Rybník Dražíčské
49.307108102, 14.362923704 Březí

2000m3

celoročně

3. KarlovNepomuk

Požární
nádrž

49°19'28.98"N, 14°22'36.94"E rybník-koupaliště
49.324715837, 14.376928796

1000m3

celoročně

4. Vranov

Požární
nádrž

49°18'13.57"N, 14°21'05.41"E Rybník -Vranovský 1000m3
49.303770372, 14.351503932

celoročně

