POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
TATENICE

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Tatenice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.
Čl. 2
Obecné ustanovení
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a
zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost,
a potřebnou věcnou pomoc1).
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve
všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární
ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto
osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických
osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na
místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno
jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku
požární ochrany2).
Čl. 3
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Tatenice, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce (dále jen „JSDHO“) a dále dále následujícími jednotkami požární ochrany:
• jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Lanškroun, kategorie
JPO I se sídlem v Lanškrouně, Janáčkova 996.
• jednotka SDH Lanškroun, kategorie JPO II, se sídlem v Lanškrouně, Janáčkova 996.
• jednotka SDH Žichlínek, kategorie JPO III, se sídlem v Žichlínku
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát

za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu:
○ velitele sboru dobrovolných hasičů , který
▪ opovídá za připravenost a činnost jemu podřízené JSDHO, zřizovateli této jednotky,
▪ dohlíží na činnost jemu podřízené JSDHO
▪ řídí a koordinuje činnost JSDHO
▪ řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů JSDHO
▪ sleduje stav zdrojů požární vody v obci a jejich přístupnost
▪ zajišťuje zkoušení věcných prostředků a kontrolu techniky podle příslušných předpisů,
○ preventistu požární ochrany, který zajišťuje provádění preventivních požárních prohlídek
v objektech ve vlastnictví obce, organizuje preventivně výchovnou činnost,
○ preventivní požární hlídku, ta se zřizuje při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
jejím úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru
provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a
zúčastnit se likvidace požáru.
Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví
nařízení Pardubického kraje a Požární řád obce.
K zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více než 200 osob
v objektech nebo uzavřených prostorách pořadatel zajistí požární hlídku, která bude plnit
zejména tyto úkoly:
▪ seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále
zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná
požárně bezpečnostní opatření,
▪ prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení požární ochrany objektu
▪ prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
▪ provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje dodržování
zásad požární ochrany a stav požárních prostředků a zařízení požární ochrany
▪ provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob,
přivolání pomoci a zdolávání požáru
(2) Za činnosti, se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:
▪ akce, kde se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení (např. petardy, světlice, pálení
čarodějnic, ukázky s použitím otevřeného ohně), používají se hořlavé kapaliny, hořlavé nebo
hoření podporující plyny.
Podmínky požární bezpečnosti pro provádění těchto činností se zřetelem na místní situaci jsou
stanoveny v příloze č. 2.
Za plnění podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku

požáru odpovídá právnická a podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, která tyto
činnosti vykonává. Na dodržování předpisů o požární ochraně v těchto případech dohlíží
preventivní požární hlídka.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
▪ zámek čp. 86
▪ základní škola čp. 149
Podmínky požární bezpečnosti v tomto objektu jsou stanoveny v požárním řádu, v předpisech
upravujících povinnosti na úseku požární ochrany včetně technických podmínek, v návodech
vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a dále v pokynech odpovědných
osob pro zajištění požární ochrany v těchto objektech. Za plnění podmínek požární
bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru odpovídá právnická a
podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, která tyto objekty vlastní nebo užívá.
(4) Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví Nařízení
Pardubického kraje.
(5) Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví
Nařízení Pardubického kraje.
Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se dle místních podmínek považuje:
▪ období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou
půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr,
▪ období sklizně pícnin a obilovin,
▪ období skladování pícnin a obilovin,
▪ topné období,
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou stanoveny
v příloze č. 3. Za plnění podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů odpovídá právnická a podnikající fyzická osoba, která provozuje svoji činnost v obci a
fyzická osoba.
Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 8.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 3.

Čl. 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou JSDHO je uvedeno v příloze č. 4.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 7
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
▪ Hraniční potok – čerpací stanoviště u prodejny Konzum
▪ vodní nádrž (koupaliště) – čerpací stanoviště na hrázi
b) umělé
▪ hydrantová síť obce - součást vodovodního řadu obce – viz pasport hydrantů
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požáru, čerpacích stanovišť pro požární techniku a příjezdové komunikace, který
v jednom vyhotovení předává JSDHO a jednotce Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou
použitelnost zdroje3).
(4) Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdroji vody pro hašení a pozemku u zdroje
vody pro hašení je povinen v nezbytně nutných případech (zejména při zdolávání požárů,
jiných živelních pohrom a závažných havárií) zajistit volný příjezd pro mobilní požární
techniku (cisternové automobilové stříkačky, automobily s čerpadly, apod.) a umožnit přístup
k těmto zdrojům. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce,
nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám3).
Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Ohlašovnou požárů pro obec Tatenice je Krajské operační a informační středisko
(KOPIS) v Pardubicích.

Pro ohlášení požáru slouží čísla tísňového volání linky 150 nebo 112. Použití těchto
telefonních linek je bezplatné.
(2) Obec zřizuje další místa pro ohlášení požárů, která je trvale označena tabulkou „Zde
hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo „112“
▪ Obecní úřad v Tatenici, Tatenice 86, číslo telefonu 465 381 230
▪ Pro ohlášení požárů lze využít i veřejného telefonního automatu nacházejícího se na
zastávce autobusu u odbočky na Strážnou
(3) Pro ohlášení požáru použít vždy nejrychlejší možnost ohlášení
(4) Činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru vymezují požární
poplachové směrnice, vypracované pro objekt nebo prostor.
Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza –
25 sec. tón). Sirénu je možné také manuálně spustit tlačítkem na budově požární zbrojnice
(mezi vraty) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach vyhlašuje obecním rozhlasem.
Čl. 10
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu kraje je uveden v příloze č. 1
Čl. 11
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených tímto Požárním řádem fyzickými osobami lze postihovat
jako přestupek4) a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich
podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt5).
Čl. 12
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Tímto Požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích
stanovené zvláštními právními předpisy6).
ČL. 13
Účinnost
Tento Požární řád nabývá účinnosti 1.4.2017.
Mgr.Vladimír Žák
starosta obce

_____________________________
1)
§1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2)
§2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3)

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
5)
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
6)
Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
4)

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z 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:

stupeň
požárního
poplachu

první
jednotka PO

druhá
jednotka PO

třetí
jednotka PO

čtvrtá
jednotka PO

pátá
jednotka PO

šestá
jednotka PO

I.

HZS
Lanškroun

SDH
Tatenice

SDH
Lanškroun

SDH
Žichlínek

II.

SDH
Luková

HZS
Moravská
Třebová

HZS
Ústí nad
Orlicí

HZS - ČD
Česká
Třebová

SDH
Staré Město

SDH
Dolní
Čermná

III.

SDH
Výprachtice

SDH
Horní
Čermná

SDH
Dolní
Dobrouč

SDH
Ostrov

SDH
Česká
Třebová

Příloha č. 2
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci
Podmínky požární bezpečnosti při akcích
Pořadatel akce je povinen:
• stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné a
bezpečné evakuace osob v souladu se zvláštními právními předpisy,
• informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu a vhodným způsobem
účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a značení, upozorněním v pozvánce
nebo prezentaci akce,
• pokud je pořadatelem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, zřídit
v dostatečném předstihu před zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro
její činnost, zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů
stanovených preventivní požární hlídce zvláštními právními předpisy. Splnění uvedených
úkolů může po dohodě s pořadatelem akce zabezpečit vlastník, popřípadě provozovatel
objektu, ve kterém se akce koná,
• při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické
efekty a ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
• oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohńostroji nejméně pět pracovních dnů
před jejich zahájením územně příslušnému odboru HZS Pardubického kraje,
• informovat obec o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních dnů
před zahájením akce,
• pořadatel akce pořádané na místě, které není k tomuto účelu určené podle zvláštního
právního předpisu je povinen:
▪ vytvořit podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, k tomu zejména vymezit
prostor pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, vyznačit
zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek
požární ochrany, u únikových východů a u odběrních míst požární vody,
▪ na vhodných a trvale přístupných místech umístit v potřebném množství a druzích hasicí
přístroje. Zajistit po celou dobu akce a nezbytnou dobu po skončení akce volný přístup
k těmto hasicím přístrojům,
▪ zajistit příjezd a průjezd mobilní požární techniky na místo,
▪ při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení
(žhavé částice, žhavé předměty, apod.), přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a
použít požárně bezpečnostní zařízení ke snížení hořlavosti hořlavých látek (scénických
staveb, dekorací, textilií, apod.) podle zvláštního právního předpisu,
▪ při akci uvnitř uzavřeného objektu zajistit zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se
vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén).
Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích

Pořadatel akce je povinen:
• organizačně a technicky zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti při akci, přitom
zejména stanovit povinnosti všech osob podílejících se na tomto zajištění a prokazatelně tyto
osoby s jejich povinnostmi seznámit; při opakovaném pořádání akcí na shodném místě a za
shodných podmínek lze pro tyto akce splnění podmínek zajistit společně,
• zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany nebo
preventisty požární ochrany nebo velitele preventivní požární hlídky kontrolu plnění
podmínek požární bezpečnosti při akci a kontrolu povinností stanovených právními předpisy
o požární ochraně, a to před zahájením akce, v jejím průběhu a po ukončení; při akci, jejíž
součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje)
nebo efekty s otevřeným ohněm, zajistit dodržování tohoto opatření prostřednictvím odborně
způsobilé osoby nebo technika požární ochrany,
• nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které
nelze odstranit před zahájením akce,
• přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze
odstranit a pokud by byl znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.

Povinnosti účastníků akce
Každý účastník akce včetně učinkujícího je povinen:
• dodržovat opatření stanovená pořadatelem akce,
• dodržovat pokyny pořadatele akce, pořadatelské služby a preventivní požární hlídky vydané
k zabezpečení požární ochrany při akci,
• nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný prostředek,
• nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno
v podmínkách požární bezpečnosti jinak,
• manipulovat s běžnými prostředky (např. zapalovač, a podobná zapalovadla) tak, aby
nedošlo k požáru.

Příloha č. 3
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zabezpečení požární ochrany v období sucha
V období sucha je zakázáno:
• ve volné přírodě, na místech se suchým porostem, rozdělávání nebo udržování otevřeného
ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
• rozdělávat a udržovat otevřený oheň v blízkosti polí s obilovinami a pícninami,
• táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa.
Zabezpečení požární ochrany v období sklizně a v období skladování pícnin a obilovin
V těchto obdobích je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:
• ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a
slámy,
• v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto skladů,
• při práci na obilních polích,
Podmínky pro provádění nezbytných svářečských pracích v blízkosti menší než je uvedeno
výše od pozemků s obilím a v blízkosti skladů sena a slámy stanoví zvláštní právní předpis.
V období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat nezaoraná
strniště.
Podmínky požární bezpečnosti v topném období
Každý je povinen:
• řídit se při instalaci a užívání spotřebičů paliv určených k vytápění objektů předpisy pro
instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla, udržování komínů a kouřovodů a
skladování paliv, plnit a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy,
• dodržet bezpečné vzdálenosti spořebičů paliv od povrchů stavební konstrukce, podlahové
krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní
dokumentaci výrobce nebo dovozce spořebiče, v ostatních případech se za bezpečnou
vzdálenost považuje:
▪ u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 0,8 m ve směru hlavního sálání a 0,2 m v ostatních
případech,
▪ u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost 0,5 m ve směru
hlavního sálání a 0,1 m v ostatních směrech.
Topným obdobím se rozumí období, kdy je spotřebič paliv určený k vytápění používán.

Příloha č. 4
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou JSDHO Tatenice

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Tatenice

JPO III/1

Počet členů
12

Minimální počet členů
v pohotovosti
4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS-32/T 148

1

CAS-32/T 815

1

Plovoucí čerpadlo – NIAGARA

1

Motorová pila – Husquarna

1

Motorová rozbrušovačka – Partner

1

PPS – 12 R

1

Radiostanice

1

Dýchací přístroje S 7

4

Vysílačka MDM25

1

