Obec Syřenov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov.“
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 30.10.2009 usneslo vydat na základě
ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění
Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Syřenov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V obci je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov, za její činnost odpovídá
velitel jednotky.
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1)
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních
podmínek považují akce při nichž se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při
provozování těchto činností je zabezpečena preventivními požárními hlídkami, které podle
požadavků zajišťuje dobrovolný hasičský sbor obce, případně ve spolupráci se stanicí
hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a ve spolupráci s obecním úřadem
.
(2)
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje období nepříznivých klimatických podmínek, zejména delší období vysokých teplot a
mimořádného sucha. Požární bezpečnost je v této době zabezpečena preventivními požárními
hlídkami.

(3)
Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ve vlastnictví Obce
Syřenov se dle místních podmínek považuje:
- knihovna obecního úřadu v budově Syřenov č.p. 68.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Libereckého kraje v Semilech (tísňové
telefonní číslo 150, příp. 112).

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
a) Obec Syřenov zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov jsou uvedeny v příloze
č.1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)
Obec Syřenov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah
a)
umělé:
požární nádrž Syřenov………..kapacita 250 m3
b)
víceúčelové : vodojem Žďár u Kumburku….kapacita 50 m3

(2)
Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek 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 Libereckého kraje územní odbor
Semily.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, 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, trvalou
použitelnost zdroje .
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1) S přihlédnutím k dostupnosti mobilních telefonů a jejich velkému rozšíření se
ohlašovna požáru v obci ohlašovna požáru nezřizuje.
2) Jako místa pro hlášení požárů slouží také síť veřejných telefonních stanic (telefonních
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu se v obci Syřenov provede signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Libereckého kraje
je uveden v příloze č. 2
Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č.3/2006.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.11.2009

……………………
Renata Hrdličková
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2009
Sejmuto z úřední desky: 16.11.2009

……………………
ing. Vlastimil Kraus
starosta

Příloha č.1 k vyhlášce č. 1/2009

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v této tabulce:
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Obec Syřenov

V

14

4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

PS 12

2

Přívěsný vozík s výbavou

2

Příloha č21 k vyhlášce č.1/2009

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE

SYŘENOV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

SYŘENOV

ZÁKL.SÍDELNÍ
JEDNOTKA - popř. místní
část obce

SYŘENOV,
ÚJEZDEC

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň
PP

Jednotka požární ochrany
HZS Královehradeckého kraje stanice Nová Paka

I

II

JSDHO Lomnice nad Popelkou

II/1
V

HZS Libereckého kraje stanice Semily

I

JSDHO Nová Ves nad Popelkou

III/1

JSDHO Lomnice nad Popelkou

III/1

JSDHO Roškopov

III/1

JSDHO Stará Paka

III/1

JSDHO Valdice

III/1

JSDHO Železnice

III/1

JSDHO Libštát
JSDHO Roztoky u Jilemnice
JSDHO Košťálov
JSDHO Semily

Z

I

JSDHO Syřenov

HZS Královehradeckého kraje stanice Jičín

III

Kategorie
JPO

I
III/1
III/1
III/1
III/1

Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních
krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či
fyzických osob.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE

SYŘENOV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

ŽĎÁR U KUMBURKU

ZÁKL.SÍDELNÍ
JEDNOTKA - popř. místní
část obce

ŽĎÁR U KUMBURKU

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň
PP

Jednotka požární ochrany

Kategorie
JPO

HZS Královehradeckého kraje
stanice Nová Paka

I

JSDHO Lomnice nad Popelkou

II/1

I

II

JSDHO Syřenov

V

HZS Libereckého kraje
stanice Semily

I

JSDHO Nová Ves nad Popelkou

III/1

JSDHO Lomnice nad Popelkou

III/1

JSDHO Roškopov

III/1

JSDHO Stará Paka

III/1

JSDHO Valdice

III/1

JSDHO Železnice

III/1

HZS Královehradeckého kraje
stanice Jičín

III

Z

I

JSDHO Libštát

III/1

JSDHO Roztoky u Jilemnice

III/1

JSDHO Košťálov

III/1

JSDHO Semily

III/1

Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních
krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či
fyzických osob.

