Obecně závazná vyhláška obce
Olešnice č. 2/2004
Zastupitelstvo obce Olešnice se na svém zasedání dne 29.9.2004 usneslo vydat na základě
ustanovení § 29 odst. 1 písm.o) bod 1.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. a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek I.
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Olešnice a jejích místních částí Buková, Lhotka 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, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Článek II.
Vymezení činností osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Olešnice, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplívající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obcí Olešnice, Buková a Lhotka je zajištěna jednotkami
sborů dobrovolných hasičů (dále jen „ SDH") obcí podle čl. V. této vyhlášky a dále jednotkou
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem v Trhových Svinech.
(3)

K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec Olešnice pověřuje:
a) zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně lx
ročně a též vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární
ochraně
b) pověřuje kontrolou povinností předpisů o požární ochraně a požární techniky
pana Ladislava Vránu

Článek III.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena majiteli a
provozovateli živností v obci Olešnice.
NEMÁ s.r.o. dřevovýroba
Dřevovýroba Jindra Karel
Autoopravna Buřič
Autoopravna Ryba
Potraviny + skladování LPG Píchá
b) požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena majiteli a
provozovateli živností v obci Lhotka:
Dřevovýroba

Sigmund

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- období sucha - (období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku),
- živelné pohromy - povodně, vichřice
- v zimním období - lokální vytápění pevnými palivy.
Požární bezpečnost v uvedených obdobích je zabezpečeny směrnicí Obecního úřadu Olešnice
(dále jen „OÚ Olešnice") o technicko organizačním zabezpečení při živelných pohromách,
povodních, požárech a větrných smrštích, vyhláškami obce Olešnice , případně opatřeními a
usneseními Zastupitelstva obce Olešnice (dále jen „ZO Olešnice"). Tímto ustanovením nesmí
být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, v
platném znění, respektive vychází se z tohoto ustanovení.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Olešnice-požární bezpečnost při provozování v těchto objektech je zabezpečena majiteli a
provozovateli:
NEMÁ s.r.o. dřevovýroba
Dřevovýroba Jindra
Autoopravna Buřič
Autoopravna Ryba
Zemědělská farma Dvořáků
Hostinec u Kopečka
Hostinec u Králů
Sokolovna
Potraviny Steinbauer
Potraviny + skladování LPG Píchá
Základní škola
Mateřská škola

Požární bezpečnost v Základní škole Olešnice a Mateřské škole Olešnice je zabezpečována
obcí Olešnice-zřizovatelem.
b) Buková-požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečována majiteli a provozovateli
Výrobna oplatků Smrčka Jan
Hostinec + Potraviny
Kulturní sál
Rekreační zařízení Jedličkova ústavu
Letní tábor
c) Lhotka-požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečována majiteli a provozovateli
Dřevovýroba Sigmund
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.
Koloniál Svitáková
Článek IV.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru , živelní pohromy či jiné události v katastru obce a jejich
místních částech je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. VII. této
vyhlášky.
(2) Ochrana životů , zdraví a majetku občanů před požáry , živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Olešnice je zabezpečena jednotkami sboru
dobrovolných hasičů, uvedenými v čl. H. této vyhlášky.
Článek V.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Olešnice zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1
této vyhlášky.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.2 . Obě uvedené přílohy
jsou nedílnou součástí požárního řádu.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
Hasičské zbrojnice v Olešnici, v Bukové a ve Lhotce, nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky.
Článek VI.
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 Olešnice 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:
Olešnice - rybník Křištanec, Obecňák
Buková - rybníky na kopečku-Horní stráň, Dolní stráň,
Lhotka - rybník Lhoták, rybník Borek
b) umělé
Olešnice - požární nádrž, hydrantová síť obce
Buková - požární nádrž na návsi
(2) Obec Olešnice zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů
pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku vhodného směru příjezdu
(příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předá jednotkám požární ochrany,
uvedeným v čl. V. této vyhlášky a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje,
se sídlem v Trhových Svinech (dále jen „HZS Jčk").
(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
zdrojů uvedených v této vyhlášce. Provádění prací, které by omezovaly nebo znemožňovaly
použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník nebo uživatel předem
projednat s příslušnou správou sboru požární ochrany, tj. HZS Jčk, která může určit podmínky
pro zabezpečení požární ochrany.
(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (např. správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
příjezdové komunikaci sám.
Článek VII.
Seznam ohlašoven požárů, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.
(1) Obec Olešnice zřizuje ohlašovny požárů , které tvoří přílohu č. 3 této vyhlášky.
(2) Tyto ohlašovny jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů" nebo č. „150" nebo č.
„112".
Článek VIII.
Způsob vyhlášení poplachu.
(1) vyhlášení poplachu v obci Olešnice se provádí:
a) Olešnice - požární siréna -signálem „požární poplach"(přerušovaným tónem po dobu
jedné minuty -25 sec. tón+10 sec. pauza+25 sec. tón) , obecním rozhlasem, dále varování
občanů v případě vzniku mimořádné situace na území obce, při které je nutno řešit
ochranu zdraví a majetku se provádí: signálem „všeobecná výstraha", který je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 140 sec. Tento systém je ovládán operačním
střediskem HZS Jihočeského kraje. Po vyhlášení poplachu jsou občané informováni o
dalších opatřeních mimořádnými relacemi rozhlasových stanic Českého rozhlasu a Radia
Faktor, případně mimořádným vstupem do vysílání televize, případně místním
rozhlasem.
b) Buková - obecním rozhlasem , zvonem na bývalé kovárně
c) Lhotka - obecním rozhlasem, zvonem

(2) V případě poruchy technických zařízení, nebo nebezpečí z prodlení jsou občané
upozorněny na možné ohrožení zdraví a majetku náhradními prostředky, např.
rozhlasovými výstražnými zařízeními z vozidel POLICIE ČR, městské policie,
jednotek požární ochrany apod.
Článek IX.
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zákona č.
133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění.
(2) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požární poplachového
plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Touto vyhláškou se zrušuje Požární řád obce Olešnice ze dne 15.3. 1993.
Článek X.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení
starosta obce ing. Petr Švepeš
místostarosta obce: Zdeněk. Rouoín

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2004
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požáru obce Olešnice a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce Olešnice určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

stupeň požárního poplachu
I
II
III

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO
HZS PS Trh. Sviny JSDHO Trh. Sviny
SDH Olešnice
HZS Č. Budějovice SDH Jílovice
SDH Borovany

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2004
KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU A
VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY JEDNOTEK (JEDNOTKY)
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE OLEŠNICE
dislokace JPO
SDH Olešnice
SDH Buková
SDH Lhotka

kategorie JPO
V/2
V/1
V/1

počet členů
13
9
9

Požání technika a věcné prostředky PO
Avia 31.1 K DA 12
Olešnice
PPS12
Buková
PPS8
Buková
PPS8
Lhotka

minimální počet členů
v pohotovosti
6
4
4

počet
1
1
1
1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2004
SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRŮ, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, NÁZEV
Obecní úřad Olešnice
VTS Olešnice
VTS Buková
Jana Zevlova

ADRESA - BYDLIŠTĚ
Olešnice 226
Olešnice 59
Buková 89
Lhotka 4

TELEFON
386 324 929
386 324 832
386 324 148
386 324 088

