oBEC vnaŇalrv

Vraňany č.p.37,277 07 Vraňany, IČ: oozg7goz

tel.: 3r5 69r o8o, e-mail: our'ran(rDr'ranan}'.cz, ID dator,é schránky: ei

ZASTUPITELSTVO OBCE

oB ECN

Ěi'

zAv nzxÁ wH mŠxe

o BCE

vnaŇevy

č. 3lzotg
kterou se vydávápožární řád obce.
Zastupitelstvo obce Vraňany Se na svém zasedání konaném dne 5. g. 2olg usnesením č.3,
usneslo r,ydat na základě $ z9 odst. r písm' o) bod r zákona č. r33/r985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,'zákon o požárníochraně"), a v souladu s $ ro
písm. d) a $ 8+ odst. z písm. h) zákona č. e8lzooo Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznol r,yhlášku (dále jen ,'r,yhláška"):

Čl.r
Úvodní ustanovení
Tato r,yhláška uprar,rrje organizaci a zásady zabezpečen i požárniochrany v obci.

Čt. z
V5''rnezení činnosti osob pověřených zabezpečovánímpožární ochrany v obci

(t)

(z)

ochrana životů,zdravl, a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na tnemi obce Vraňany (dále jen ,,obec") je zajištěna
společnou jednotkou požární ochrany obce Lužec nad V]tavou zřízenou na zák]adě
smlour,y o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany s obcí Lužec nad Vltavou
a dalšímijednotkami požárníochranv dle požárního poplachového plánu
Středočeského kraje
Kzabezpečení úkolůna úseku požárni ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva

obce dále pověřeny ty'to orgány obce:
a)

zastupitelstvo obce - projednáním star,.u požární ochrany

ochraně
b)

v obci minimálně

za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události majícívztah
starosta

v

-

obci,

k

rx
požární

prováděním pravidelných kontrol dodržovánípředpisů požární

ochrany obce, a to minimálně r x za rz měsíbů.

Čt.s
Podmínkypožárníbezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšenýrn
nebezpečímvzniku požáru se zřetelem na místnísituaci

(t)

obec nestanoví se zřetelem na místnísituaci žádnéčinnosti ani objekty se zýšeným
nebezpečímvzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takoým
činnostem či objektům.

Čl.+
Způsob nepřetržitého zabezpečení požárníochrany v obci

(t)

Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné udá]osti na územíobce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl.7.

(z)

ochrana životů,zdtai a majetku občanůpřed požáry, živelními pohromami ajinými
mimořádnými událostmi na 'Územi obce je zabezpečena společnou jednotkou požární
ochrany uvedenou v č1. 5 a dalšími jednotkami dle požárního poplachového plánu
Středočeského kraje

Čt.s

Společná jednotka požárni ochrany a jeji kategorie

(t)
(z)

Společnou jednotkou je: Jednotka sboru dobrovolných hasičůLužec nad Mtavou
Kategorie společnéjednotky požárníochranyje III/r.

Čt. o

Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínkyjejich trvalé
použitelnosti

(t)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenípožárů je povinen t5rto udržovat

v takovém stavu, aby bylo umožněno použitípožárni techniky a čerpánívody pro hašení

požárů'

(z)
(s)

Zdroje vody pro hašenípožárůstanoú kraj

v příloze č.r této lyhlášky.

sým nařízení. Zdroje

vody jsou označeny

obec nad rámec nařízení kraje nestanor'ila dalšízdroje r'ody pro hašení požárů.
Čt. z

i.

Seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení

(1)
(2)

obec zřídila ohlaŠovnu poŽárů v budově obecního úřadu Vraňany na adrese Vraňany

č.p.37' 277 07 Vraňany

ohlášení poŽáru se provádí telefonicky na telefonních číslech150 a 'l12

(e)

Dalšítelefonické kontakty pro nahlášení požáru:

a)
b)
c)
d)

Starosta obce
Místostarostka obce
Úrednik oÚ
Velitel JSDH

tel:724 r79 5o6
tel:7z4 646 5go
te|:7z5 24o 7g5
tel: 6o3 zo4 gB7
Čt. s

Způsob ryhlášení požárníhopoplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a)

signálem ',poŽÁRNÍ PoPlÁ.CH'', kteý je r,yhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (z5 sec. tón - ro sec. pauza - 25 Sec' tón) nebo

b)

signálem ,,POáRNÍ POPIACH'', r'yhlašoveÍ]ý'm sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubící tón ,,Ho _ ŘÍ'', ',Ho - nÍ'') po dobu jedné minuý (je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

c)

v případě poruchy technických zaÍizeni pro r.yhlášení požárníhopoplachu se
požárni poplach v obci r,yhlašuje obecním rozhlasem nebo rozesíláním

varovných SMS osobám přihlášeným do místního informačního systému'

Čt.q

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany
Seznam si1 a prostředků jednotek požárníochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Středočeského kraje
:

Jednotky Po jsou povolány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným kq,tím kraje jednotkami Po. Jednotky
povolává velitel zásahu prostřednictvím operačníhostřediska HZS kraje, případně
operačního střediska HZS kraje Samo.
Pro obec Vraňany
V případě požáru v závislosti na příslušnémstupni poplachu zasahují v obci následující
jednotky:

l.

stupeň

jednotka

- stanice

Mělník

- Lužec nad Vltavou
- Dolní Beřkovice

z.

stupeň

jednotka

- Stanice

Kralupy nad V]t.

- Mě]ník
- Cítov

3'

Stupeň

jednotka

Stanice Roudnice nad Lab., LT
- Dolní Beřkovice
- Roudnice nad Lab.

-

4.

Stupeň

jednotka

Veltrusy

- Mě]ník
- Kralupy nad Vlt.
- Stanice Neratovice
- stanice Štětí,LT

- stanice Slaný, KL
- stanice Roztoky, pZ

- stanice Stará Boles]ar',
- stanice Kladno, KL

PH

Jednotky požárníochrany jsou na místo zásahu (resp. Do zálohy) povolávány
prostřednictvím okresního operačníhostřediska.

čt. to
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláŠkou se ruŠíobecně závazná vyhláŠka č. 1t2o19 ze dne 14'
3.2o1g

cl. í1
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhláŠení.

Bc' Krisýna Rabinčáková
místostarostka

Vyuěšeno :'/4..?,.

/o/ 7

Současně zueřejněno na elektronické úředníd'esce.
Sejmuto: .Í'?,.?.

krq

Martin Chmelík

starosta obce

P íloha č. 1 k vyhlášce 312019
Zdroje požárnívody v obci Vra any
Vra anv

rarianV

2 Vodní tok- eka/potok

Úraliany
rarianv
Vra any

Vra any

2 Vodní tok- eka/potok

Vra any

5 Hvdrant-oodzemní
5 Hvdrant-podzemní

Mlčechvosty

reka Vltava
Laterární kanál

50.31

14.3644697E

ra any

io.3177122N

14 3685981E

rariany

Hydrant-podzemní

50.3168397N

14.3611197E

Vra any

Hvdrant-oodzemní

50.3194125N

14.3416308E

37058N

Česká republika, Povodi Vltavy, státni podnik
Česká republika' Povodí Vltavy, státní podnik

19. ríien 20'l7

obec Vra any

19. íien 2017

Mlčechvostv obec Vra anv

19' ríien 2017

19. Ííien2017

