Obec Jílovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
kterou se vydává požární řád obce Jílovice.
Zastupitelstvo obce Jílovice se na svém IX. zasedání dne 28. 12. 2011 usnesením č. 147
schválilo návrh vyhlášky č. 1/2011požární řád obce zpracovaný 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 Jílovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v
obci/městě
V obci a jejích místních částí jsou zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů, za jejichž
činnost odpovídají velitelé jednotek.
1) JSDH Jílovice - Dis. Ondřej Měchura
2) JSDH Šalmanovice - Jan Bohdal
3) JSDH Lipnice - Stanislav Hadač
4) JSDH Kojákovice - Ing. Jan Marčan
5) JSDH Kramolín - Ladislav Čada
Za požární ochranu obce odpovídá starostka obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádaní akcí je nutno respektovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob.
Obdobně platí nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
a) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje v Trhových Svinech
(tísňové telefonní číslo 150, příp. 112) přímé spojení na stanici 950 232 111.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jílovice se svolává sirénou umístěnou na požární
zbrojnici. (Sirénu lze spustit dálkově operačním střediskem HZS Jihočeského kraje nebo
ručně od vchodu do požární zbrojnice.)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů místní části - obce Šalmanovice se svolává ruční sirénou,
případně telekomunikačními prostředky (mobilními telefony) jednotlivých členů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů místní části - obce Lipnice se svolává ruční sirénou,
případně telekomunikačními prostředky (mobilními telefony) jednotlivých členů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů místní části - obce Kramolín se svolává ruční sirénou,
případně telekomunikačními prostředky (mobilními telefony) jednotlivých členů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů místní části - obce Kojákovice se svolává ruční sirénou,
případně telekomunikačními prostředky (mobilními telefony) jednotlivých členů.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
a) Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 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 dané místní části 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 stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a)

přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1. Jírů rybník, Jílovice – východně od kostela Sv. Jakuba, Jílovice
2. Veský rybník, Jílovice – komunikace směr Petříkov cca 2 km od obce Jílovice
3. řeka Stropnice, u mostu Brouskův mlýn
3. rybník Maršál malý 11/47, Šalmanovice
4. Vlachnovický rybník, p. č. 1209/I, Vlachnovice
5. Kojákovice – Horní rybník p.č. 91
6. Kojákovice – Žákovec, p. č. 88/I
7. Kramolín – návesní rybník – p. č. 222 k.ú. Kramolín

b)
umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody,
apod.)
1. hydrantová síť, Jílovice, Šalmanovice, Kojákovice ve správě ČEVAK a.s.
2. požární nádrž – pod budovou obce Jílovice, Jílovice
3. nádrž - náves, k. ú. Lipnice p. č. 46
(2)
Obec 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/jednotkám
požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje – krajské
ředitelství.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 1, 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 povinen 1
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.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
Obec Jílovice, Jílovice 170, (v čase 7.00 – 15.30) – 386 325 110
Ing. Jiří Witzany, místostarosta obce - 725 918 919, Jílovice 71
Dis. Ondřej Měchura, velitel SDH obce Jílovice, 602 401 099, Jílovice 28
Kojákovice Ing. Jan Marčan, velitel SDH Kojákovice, 602 177 452, Kojákovice 58
Šalmanovice Jan Bohdal, velitel SDH Šalmanovice, 723 114 443, Šalmanovice 43
Lipnice Stanislav Hadač, velitel SDH Lipnice, 728 426 194, Lipnice 3
Kramolín Ladislav Čada, velitel SDH Kramolín, 605 328 398, Kramolín 51
Čl. 8

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

1

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

b, signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Jihočeského kraje
je uveden v příloze č. 2
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 2. 2012
Vyvěšeno: 5. 1. 2012
Sejmuto:

…………………………..
Věra Jindrová v. r.
starosta obce

……………………………
Ing. Jiří Witzany
místostarosta obce

Příloha č. 1:
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a místních částí.
Dislokace JPO
Jílovice

Kategorie JPO

Počet členů

JPO III

XX14 16
Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 32/7000 - T148
IFA W 50L/LF 16
PPS 12
Elektrocentrála
Plouvoucí čerpadlo MAXIM
Motorová pila Still
Radiostanice AI GP 3 40
Dýchací přístroje PSS 3000

Dislokace JPO
Kojákovice

Minimální počet členů
v pohotovosti

Kategorie JPO

Počet členů

X

8
Počet
1
1
1
1
1
1
2
4

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V
XX14 7
Požární technika a věcné prostředky PO

X

4
Počet

VAZ Niva 21 214
PS 8
PPS 12
Dislokace JPO
Šalmanovice

1
1
1
Kategorie JPO

Počet členů

JPO V

XX14 7
Požární technika a věcné prostředky PO
AVIA DA 12 – A 31
PS 8
PPS 12

Dislokace JPO
Lipnice

Kategorie JPO

Počet členů

X

4
Počet
1
1
1

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V
XX14 7
Požární technika a věcné prostředky PO

VAZ Niva 21 214
PS 8
PPS 12

Minimální počet členů
v pohotovosti

X

4
Počet
1
1
1

Příloha č. 2
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
Poplachový plán části obce Jílovice

stupeň pož.
poplachu
I.
II.

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Trhové
Sviny

JSDH Jílovice

JSDH Trhové
Sviny

JSDH Suchdol
nad Lužnicí

HZS PS České
Budějovice

JSDH Borovany

JSDH Ledenice

HZS PS Třeboň

jednotka PO

jednotka PO

Poplachový plán části obce Kojákovice

stupeň pož.
poplachu
I.
II.

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Trhové
Sviny

JSDH Jílovice

JSDH Trhové
Sviny

JSDH Kojákovice

HZS PS České
Budějovice

HZS PS Třeboň

JSDH Suchdol
nad Lužnicí

JSDH Borovany

Poplachový plán části obce Šalmanovice

stupeň pož.
poplachu
I.
II.

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Trhové
Sviny

JSDH Jílovice

JSDH Trhové
Sviny

JSDH
Šalmanovice

HZS PS České
Budějovice

HZS PS Třeboň

JSDH Suchdol
nad Lužnicí

JSDH Borovany

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Trhové
Sviny

JSDH Jílovice

JSDH Trhové
Sviny

JSDH Lipnice

HZS PS České
Budějovice

HZS PS Třeboň

JSDH Suchdol
nad Lužnicí

JSDH Borovany

Poplachový plán části obce Lipnice

stupeň pož.
poplachu
I.
II.

jednotka PO

Poplachový plán části obce Vlachnovice

stupeň pož.
poplachu
I.
II.

Legenda:
JPO…………….

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

HZS PS Trhové
Sviny

JSDH Jílovice

JSDH Trhové
Sviny

JSDH Suchdol
nad Lužnicí

HZS PS České
Budějovice

HZS PS Třeboň

JSDH Borovany

JSDH Ledenice

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany.

Počet členů……

skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční
zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti....
minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd
minimálně 1+3

