OBEC ČENKOVICE
Požární řád obce Čenkovice
Zastupitelstvo obce Čenkovice se na svém zasedání konaném dne 20.1.2016 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 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, tento Požární řád:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento 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 Čenkovice (dále jen „obec“) je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 tohoto
Požárního řádu a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.

(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
osobu odborně způsobilou, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o
níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za rok, vždy však po požáru v obci.

(3)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)

zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za
12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v
obci,

b)

starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany
obce, a to minimálně 1x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
(1)

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje:

(2)

a)

pálení větví a klestí v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti stohů či objektů.
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením
předem na Obecním úřadě v Čenkovicích a na HZS Králíky.

b)

pořádání kulturních akcí, jichž se zúčastní více než 200 osob; požární bezpečnost
při provozování této činnosti zabezpečí organizátor akce zřízením požární hlídky.

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a)
b)
c)
d)

období sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a
skladování
období provádění činností při hospodaření v lese
období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům
období mimořádných klimatických podmínek (období déletrvajícího sucha) na
základě vyhlášení HZS PaK nebo hejtmana PaK.

Požární bezpečnost v této době a při provozování těchto činností zabezpečují jejich
provozovatelé (právnické / podnikající osoby, fyzické osoby – občané). Tito zajistí splnění
obecných povinností, případně i dalších, stanovených vlastní požární dokumentací a
povinností uložených v nařízeních HZS PaK a kraje v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru zveřejněných též na vývěsce obce.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(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. 5 a v příloze č. 1 tohoto Požárního řádu.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1)

Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze
č. 2 tohoto Požárního řádu.

(2)

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
požární zbrojnice na adrese Čenkovice čp. 171, anebo na jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

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.

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

(3)

Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů
vody je uveden v příloze č. 3 tohoto Požárního řádu.

(4)

Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit obci:
a)

nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a
dále předpokládanou dobu těchto prací,

b)

neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
(1)

Obec nemá zřízenou ohlašovnu požárů. Má však vytipována místa pro hlášení požárů.
Jsou to: V budově obecního úřadu (kancelář) na adrese Čenkovice čp. 168, veřejný
automat v obci – u obchodu se smíšeným zbožím.

(2)

Požár lze hlásit také na telefonním čísle HZS tel. č. 150, příp. na tísňovou linku tel. č.
112.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a)

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b)

k plnění úkolů, souvisejících s bezpečností obce Čenkovice (povodně, technické zásahy
atd.), může jednotku povolat i starosta obce.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
Plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 tohoto Požárního řádu.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Tímto Požárním řádem se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/10 – Požární řád obce
Čenkovice ze dne 16.3.2010.
Čl. 11
Účinnost
Tento Požární řád nabývá účinnosti 15.2.2016.

…………………….
Martin Betlach
místostarosta

……………………….
Mgr. Milena Vališová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 22.1.2016
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění Požárního řádu obce bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce Čenkovice
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Pardubického kraje
1. Stupeň poplachu
1 534012 Stanice Králíky Defibrilátor
2 534103 Jablonné nad Orlicí
3 534011 Stanice Lanškroun
4 534306 Čenkovice
2. Stupeň poplachu
1 534110 Výprachtice
2 534013 Stanice Žamberk
3 534106 Červená Voda
4 534112 Králíky
5 534107 Dolní Čermná
6 534104 Letohrad
3. Stupeň poplachu
1 534216 Mladkov
2 534111 Lanškroun
3 534419 Lichkov
4 534108 Dolní Dobrouč
5 534206 Horní Čermná
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

Příloha č. 2 k Požárnímu řádu obce Čenkovice
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany.
Zásahová jednotka má 12 členů. Používá tuto zásahovou techniku:
Vozidlo TATRA CAS 32 T 815
Technicko-faktická data
Hmotnost:
- pohotovostní: 12 952 kg
- užitečná: 9 440 kg
- celková: 22 392 kg
Rozměry:
- délka: 8 510 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 3350 mm
- světlá výška: 325 mm
Objem nádrže:
- voda: 8 200 l
- pěnidlo: 800 l
Maximální rychlost: 98 km/hod
Výkon čerpadla: 3200 l/min
Nádrž na vodu: 900 l
Osádka: 1 + 3
Zdvihový objem: 19 004 cm3
Čerpací zařízení – odstředivé jednostupňové čerpadlo, plynová vývěva
Čerpadlo PS 12
Jmenovitý průtok čerpadla: 1200 l/min
Jmenovitý tlak: 0,8 MPa
Typ motoru: Škoda 981
Motor: čtyřdobý zážehový vodou chlazený čtyřválec
Výkon motoru: 25,7 kW při 3500 ot./min.
Objem palivové nádrže: 23 l
Spotřeba pohonných hmot: 11,5 l/hod.
Délka: 922 mm
Šířka: 603 mm
Výška: 835 mm
Hmotnost pohotovostní: 168,5 kg
Hmotnost užitečná: 21,0 kg
Hmotnost celková: 189,5 kg

Příloha č. 3 k Požárnímu řádu obce Čenkovice
A)

Přehled zdrojů vody
1) Akumulační nádrž na zasněžování u rekreačního zařízení Vigona – 400 m3
2) Akumulační nádrž na zasněžování u chaty Horské služby – 3000 m3
3) Požární nádrž u čističky Hotelu Atlas
4) Napojení na zasněžovací hydranty TJ Čenkovice a SKIPARK ČENKOVICE
s.r.o. v rekreační oblasti - horní konec
5) Přepažení místní vodoteče na hřišti u hlavního parkoviště
6) Přepažení místní vodoteče u objektu čp. 9, střed obce – náves
7) Další možnosti přehrazení místní vodoteče
8) Podzemní hydranty – viz tabulka níže

ULICE - NÁMĚSTÍ

Katastrální území

URČENÍ UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU

Obec Čenkovice

Čenkovice

18 hydrantů

Čenkovice dolní konec

Čenkovice

u čp. 123 Betlachovi

Čenkovice dolní konec

Čenkovice

směr paní Kubínová čp.150

Čenkovice

Čenkovice

čp. 155 p. Marát

/ H-3 /

Čenkovice

Čenkovice

Prokopec dílna

/ H-4,5 /

Čenkovice

Čenkovice

čp. 19 p. Petřík

/ H-6 /

Čenkovice

Čenkovice

čp. 44 a 45 p. Slodičák J. a L. Pavlík / H-7 /

Čenkovice

Čenkovice

čp. 9 bývalá škola

Čenkovice

Čenkovice

čp. 168 za Obecním úřadem

/ H-9 /

Čenkovice

Čenkovice

za garážemi na Jablonné n. Orlicí

/ H-10 /

Čenkovice

Čenkovice

u sběrného dvora

/ H-11,12 /

Čenkovice

Čenkovice

za rekreačním objektem na návsi

Čenkovice

Čenkovice

u silnice před zatáčkou na parkoviště / H-14 /

Čenkovice

Čenkovice

u bytovky čp. 11

/ H-15 /

Čenkovice

Čenkovice

u Tlachačů

/ H-16 /

Čenkovice

Čenkovice

u Keruma

/ H-17 /

Čenkovice

Čenkovice

u kravínů

/ H-18 /

/ H-1 /
/ H-2 /

/ H-8 /

/ H-13 /

