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ÁVRH
Obecně závazná vyhláška č.1120 10
Obec Velký Luh na základě usnesení zastupitelstva ze dne .. ~r(:~ (0. ... podle § 29 odst. 1
písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1
odst.3 písmo d) a § 15 nařízení vlády č.172/200 1 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm.d), §35 a §84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně
závaznou vyhlášku.
v

,

r

v

,

POZARNI RAD OBCE
ČI. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen, vyhláška") obce Velký Luh upravuje organizaci a
zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle 15 odst. 1 nařízení vlády č.172/200 1 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
ČI. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním

požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Velký Luh,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami ajinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen "SDH") obce Plesná podle č1.5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany dle
přílohy č.l této vyhlášky.
ČI. 3
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem
na místní podmínky
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha - požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání
ohňů ve volné přírodě jsou zakázány pyrotechnické práce ohňostroje a podobné činnosti,
jízda motorových vozidel po polních a lesních cestách (vyjma motorových vozidel, která jsou
určena k pracovní a hospodářské činnosti dále jízda ke stavbám pro bydlení a individuální
rekreaci)
b) období sklizně obilovin a pícnin - za požární bezpečnost při této činnosti odpovídá
provozovatel
.
c) pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích
Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení Karlovarského kraje č.3/2003, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
(dle § 27 odst.2 písmo b) bod 3. zákona o požární ochraně) respektive vychází se z tohoto
ustanovení.

ČI. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v č1.7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů a před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v příloze Č.2.

ČI. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec nemá zřízenoujednotku sboru dobrovolných hasičů. Ochrana životů, zdraví a
majetku občanů před požáry živelními pohromami ajinými mimořádnými událostmi
v katastru obce je smluvně zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH")
města Plesná. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Plesná jsou uvedeny v příloze č.2.
Přílohy č.l a č.2 jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

ČI. 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) V obci Velký Luh jsou nařízením Karlovarského kraje č.1/2003 příloha č.l stanoveny
následující přirozené zdroje vody pro hašení požárů. Tyto svou kapacitou, umístěním a
vybavením umožňují účinný požární zásah.

Obec
Velký Luh
Velký Luh

Název nádrže
vodní nádrž Satovka, Cesar, Mlýnský rybník
vodní nádrž Slimák

(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, který v jednom vyhotovení předává jednotce SDH města Plesná.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, 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 musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komuníkaci sám.

ČI. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou "Ohlašovna
požáru"
Obecní úřad Velký Luh č.p.22

V úředních hodinách, v nepřítomnosti volat
na tel. 724 196020 724 196019

Dále je požár možné hlásit na telefonním čísle 150 nebo 112.

ČI. 8
Způ ob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
- obecním rozhlasem, popř. voláním HOŘÍ

ČI. 9
Síly a prostředky
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Karlovarského kraje je uveden v příloze Č. 1.

ČI. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti
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SEZNAM SIL A PROSTREDKU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY
PODLE požÁRNÍHo
POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

Stupeňpožárrunopoplachu
První jednotka PO
Druhá jednotka PO
Třetí jednotka PO
Ctvrtá jednotka PO

Stupeň požárního poplachu
První jednotka PO
Druhá jednotka PO
Třetí jednotka PO
Ctvrtá jednotka PO
Pátá jednotka PO

I.
JSDH Plesná
JSDH Ska1ná
HZS Cheb
JSDH Luby

II.
HZS Cheb
HZSp ČD Cheb
JSDH Hazlov
HZSAš
JSDH Kynšperk nad Ohří

Příloha č.2 obecně závazné vyhlášky č.l /20 1O
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNYCH HASICU OBCE PLESNA
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Plesná

III.

19

Požární technika a věcné prostředky PO
CASK 24 Liaz 101
CAS 25 Skoda RTHP
PS 12
S7

Minimální počet
členů v pohotovosti

Počet
1
1
3
6

