Obec Prysk
Obecně závazná vyhláška
č. II/2007
kterou se vydává Požární řád obce Prysk
Zastupitelstvo obce Prysk se dne ……………….. usneslo vydat podle § 84 odst. 2
písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů a ustanovení § 15 Nařízení vlády
č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, obecně závaznou vyhlášku
kterou se vydává Požární řád obce Prysk a stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
Čl. 1
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Zabezpečováním požární ochrany (dále jen PO) v obci je na základě s společné
jednotky sboru dobrovolných hasičů, uzavřené dne 30.9.2003 mezi obcí Prysk a
městem Kamenický Šenov pověřena Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Kamenický Šenov (§ 69, odst.1, písm.b, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů), která má vymezeny tyto činnosti:
a) provádí požární zásah
b) provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech
c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko
hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa,
d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
Čl. 2
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech a na venkovním
prostranství
1. Při činnostech, v objektech
a) se stanovuje zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně
v prostorech a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru; ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b) je vlastník objektu nebo provozovatel povinen rozmístit a umístit v objektu
hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře
přístupných místech,
c) při činnosti s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení
(žhavé částice, žhavé předměty apod.), jsou osoby povinny brát zřetel i na
úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací, textilií,
stavebních úprav objektu, skladovaného materiálu, vybavení objektu apod.),
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a provést opatření vedoucí ke snížení hořlavosti nacházejících se látek a
opatření k zabránění vzniku požáru,
d) při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by
mohly představovat zvláštní rizika (např. elektrozařízení, plynové spotřebiče
apod.) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování
požadavků zvláštních právních předpisů;
e) plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo
výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je v objektech zakázáno
f) podmínky dodržování bezpečnosti v kině, divadle a kulturním domě jsou
stanoveny v požárních řádech těchto zařízení
2. Při činnostech na venkovním prostranství
a) se stanovuje zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství;
ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena
b) se stanovuje zákaz pálení klestí na veřejných prostranstvích
c) ohňostroje při společenských akcích smí provádět pouze firma nebo fyzická
osoba, která má k této činnosti oprávnění a pořadatel zajistí přítomnost
požární hlídky
d) při činnostech, jejichž součástí má být provádění některých činností, které by
mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje,
plnění balónků plynem) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit
dodržování požadavků zvláštních právních předpisů;
e) plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo
výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno
f) mohou být umístěny atrakce (např. pouťových), prodejní místa nebo stánky,
nabízení služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby
nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním
zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné
k provedení zásahu,
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů, které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají všechny fyzické osoby
nacházející se na území obce Prysk, jakož i všechny právnické osoby a
podnikající fyzické osoby, které na území obce Prysk vyvíjejí svou činnost.
2. K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se
stanovuje:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na
místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena,
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního
právního předpisu nejsou tímto dotčena,
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c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel
vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů stanovené zvláštním právním předpisem, a dále motorových
vozidel používaných k přepravě píce při sklizni a úrody při žních; tato vozidla
musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači
jisker nebo jiným obdobným zařízením,
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům v případě,
že by vedlo ke snížení kapacity vodního zdroje, ustanovení zvláštního
právního předpisu nejsou tímto dotčena.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Prysk
Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti
1.

Zdroje vody pro hašení

Obec

bližší vymezení,
přístup

druh zdroje

údaje o vlastníku
(uživateli, správci)

Prysk

Pryský potok

Vodní tok

ZVS Ústí nad Labem

Horní Prysk
Prysk

Požární nádrž
Požární hydranty

nádrž
hydrant

Obec Prysk
Obec Prysk

vydatnost (m3)

průtok (l/s)

Přístupnost

Ze silnice a
příst.komunikací
Z asf. Plochy
Na silnici III/26314

2. Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto
udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a
čerpání vody pro hašení.

Čl. 7
Ohlašovny požáru
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tel.č.
a) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Česká Lípa
b) Policie České republiky, Nový Bor

150

487 727 167

c) Veřejné telefonní automaty označené „150“
d) O.Ú. Prysk

487 767 520
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

a) sirénou signálem v délce 2x25 sekund stálý tón s 1x 10 sekundovou prodlevou (25
sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou z operačního
střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa
b) voláním HOŘÍ v části obce Horní Prysk (kde je omezena slyšitelnost sirény)

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního
poplachového plánu okresu Česká Lípa
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu :

a) Pro katastrální území :

Horní Prysk
Dolní Prysk
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci
( místní části ) následující požární jednotky :

Stupeň

Jednotka PO

Kategorie JPO

Kamenický Šenov

I

Česká Lípa
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Čl. 10
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na úřední
desce obce 3.5.2007
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 2.5. 2007

…………………………….
Jan Sviták – starosta obce

Vyvěšeno od: 3.5.2007

……………………………….
Karel Jelínek - místostarosta obce

do: 18.5.2007
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