OBEC VRACLAV
Zastupitelstvo obce Vraclav
Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 3/2021
Požární řád obce Vraclav
Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usneslo vydat svým
usnesením č. 238/21 na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, v pozdějším znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných
hasičů obce (dále jen “JSDHO”) podle čl. 4 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami
požární ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Vysoké Mýto,
JPO I,
b) jednotka sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, JPO II,
c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zámrsk, JPO III.
2) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
a) starosta obce
1. odpovídá za stav požární ochrany v obci,
2. zřizuje JSDHO a jmenuje jejího velitele,
b) osoba odborně způsobilá1 nebo technik požární ochrany2
1. zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární
ochrany,
2. zabezpečuje výkon požární prevence v obci.
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§ 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně
§ 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem krizových telefonů v obci uvedených v čl. 6.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2.
Čl. 4
JSDHO, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec Vraclav zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO):
a) JSDHO Vraclav se sídlem Vraclav 69 - požární zbrojnice, kategorie V,
b) JSDHO Sedlec-Vraclav se sídlem Sedlec - požární zbrojnice, kategorie V.
2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany JSDHO jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního
řádu obce.
3) Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví podle
příslušnosti určení sídla jednotky a to:
a) do požární zbrojnice Vraclav 69,
b) do požární zbrojnice Vraclav - Sedlec.
Čl. 5
Přehled o zdrojích vody
1) Obec stanovuje následující zdroje požární vody, které, musí svou kapacitou a umístěním
umožnit účinný požární zásah:
a) hydrantová síť na Vraclavi:
1.
2.
3.
4.

podzemní hydrant za „Staňkovou“ studní u vrat č.p. 47,
podzemní hydrant u stodoly kostela Sv. Václava č.p. 115,
podzemní hydrant před č.p. 144, vila u cihelny,
nadzemní hydrant v areálu společnosti ZEVAS VRACLAV, a.s., na rohu
administrativní budovy.

b) hydrantová síť na Sedleci:
1. podzemní hydrant před č.p. 6, za obecním domem č.p. 72.
2) K požárním účelům je možno využít vodu z těchto zdrojů:
a) rybník ve Sv. Mikuláši, nástupní plocha pro cisternu, pravobřežní místní komunikace
před stavidlem,
b) otevřená nádrž na Sedleci před č.p. 46, nástupní plocha pro cisternu, levobřežní státní
silnice III. třídy, na výjezdu z obce směr Vraclav.
c) podzemní nádrž na Vraclavi, na návsi za křížem,
d) otevřená nádrž na Sedleci ZEVAS VRACLAV, a.s., v areálu hospodářství Sedlec za
administrativní budovou.
3) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánky obce s vyznačením zdrojů požární
vody, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, které
předává v jednom vyhotovení JSDHO uvedeným v čl. 4, vlastníkům a provozovatelům

těchto zdrojů a Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.
4) 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.
5) 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
komunikaci sám.
Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů
Požár, který vznikne v obci, lze ohlásit:
1) za použití mobilních telefonů na tel. číslo 150, 112;
2) z telefonních stanic pevné sítě na tel. číslo 150, 112;
3) na ohlašovnu požárů – v budově obecního úřadu na adrese Vraclav čp. 66 nebo
mobilní telefon č. 736 179 116, který má k dispozici starosta obce.
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Požární poplach pro JSDHO je vyhlašován operačním střediskem HZS Pardubického kraje.
JSDHO je operačním střediskem povolávána k zásahu na území obce Vraclav.
2) Požární poplach v obci se vyhlašuje spuštěním sirény, která je umístěna na Obecním
úřadě Vraclav č.p. 66 pomocí tlačítka u vchodových dveří, nebo pomocí tlačítka v hlásírně
na obecním úřadě, a sirény, která je umístěna na požární zbrojnici na Sedleci pomocí
tlačítka u vchodových dveří. Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje
sirénou tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25 sekund - po
uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Případně i sirénou umístěnou na
dopravním vozidle.
Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle požárního poplachového plánu kraje
stanovuje nařízení Pardubického kraje3. Seznam předurčených jednotek pro zásah
v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášky.
Čl. 9
Porušení této vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů4.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008
Požární řád obce.
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nařízení Pardubického kraje č. 1/2008 a č. 2/2008 ve znění pozdějších nařízení
např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

Oldřich Koblížek v.r.
starosta obce Vraclav

Pavel Osinek v.r.
místostarosta obce Vraclav

Přílohy k vyhlášce obce Vraclav č. 3/2021:
Příloha č. 1 - Seznam předurčených jednotek požární ochrany podle poplachového plánu
Pardubického kraje
Příloha č. 2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), požární technika a věcné
prostředky
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky dne:

31. 12. 2021

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2021
SEZNAM PŘEDURČENÝCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POPLACHOVÉHO PLÁNU
PARDUBICKÉHO KRAJE
1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním a
informačním středisku HZS Pardubického kraje.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce Vraclav určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

stupeň požárního poplachu
I.

II.

III.

HZS Vysoké Mýto
JPO II

JSDHO Choceň
JPO II

JSDHP IVECO
JPO VI

JSDHO Vysoké Mýto
JPO II

JSDHO Běstovice
JPO V

JSDHO Svatý Jiří
JPO V

JSDHO Zámrsk
JPO III

JSDHO Libecina
JPO V

JSDHO Horní Jelení
JPO III

JSDHO Vraclav
JPO V

JSDHO Sedlec
JPO V

JSDHO Hrušová
JPO V

JSDHO České Heřmanice
JPO V

JSDHO Cerekvice n/L
JPO III

HZS Ústí nad Orlicí
JPO I

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2021
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE (JSDHO),
POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY

JSDHO Vraclav
Dislokace

kategorie JPO

počet členů

min počet čl.
v pohotovosti

V

10

0

Vraclav

Požární technika a věcné prostředky:
CAS 25 LIAZ 101

SPZ: 1U1 7847

1 ks

Dopravní automobil FORD

SPZ: 6E1 1814

1 ks

PPS-12

1 ks

Přívěsná motorová stříkačka
Vzduchový kompresor

1 ks

Vozidlová analog.radiostanice

MOTOROLA

2 ks

Přenosná radiostanice

MOTOROLA

4 ks

Motorová pila řetězová

Husqarna 365 x-torg

1 ks

Kalové benzínové čerpadlo

Pavliš a Hartman PH progress 1400

1 ks

Plovoucí čerpadlo

Pavliš a Hartman PH Poseidon 1000 BS

1 ks

JSDHO Vraclav - Sedlec
Dislokace

kategorie JPO

počet členů

min počet čl.
v pohotovosti

V

10

0

Sedlec

Požární technika a věcné prostředky:
CAS 25 Škoda RTHP
Přívěsná motorová stříkačka

SPZ: UO 71-43

1 ks

PPS-12

1 ks

