OBEC VESELÁ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Veselá se na svém zasedání dne 25. října 2013, usnesením č. ZO 32/2013 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 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 obce Veselá 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.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Veselá podle Čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkami požární ochrany, uvedenými v Čl. 2 této
vyhlášky.
(2) Pro ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce slouží systém míst a
ohlašoven požárů:
Místo, odkud lze hlásit požár – adresa
ohlašovny
Hasičská zbrojnice Veselá č.p. 13
Požární stanice Semily
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
Tísňové linky
Starosta/místostarosta

Způsob hlášení

Dosažitelnost

spuštěním sirény
umístěné na budově
950 485 111
603 804 379
150
112
605 252 898

nepřetržitě
nepřetržitě
nepřetržitě
nepřetržitě
nepřetržitě

Čl. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Veselá (dále jen „JSDHO“) zřizovací listinou a byl
jmenován její velitel. Velitel JSDHO odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených
úkolů a za její veškerou činnost.
(2) Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou
uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské zbrojnice č.p. 13 ve
Veselé, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah
a) přirozené - potok Veselka – čerpací stanoviště u č.p. 6 Veselá (před Hoškovými) - čerpací stanoviště je
rovněž vyznačeno na plánku obce v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této vyhlášky,
b) umělé - rybníky „nad jahodárnou“ – čerpací stanoviště vyznačeno na plánku obce v příloze č. 3, která
je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky – vydatnost zdroje je více než 15 000m3 vody.
(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce (příloha č. 3) s vyznačením zdrojů vody pro hašení
požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení
předává jednotkám požární ochrany uvedeným v Čl. 2 a jednotce Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje, územní odbor Semily.
(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.1
Čl. 6
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) 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).
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
voláním „hoří“ a zasíláním SMS zpráv členům jednotky JSDHO.
Čl. 7
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Libereckého kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Libereckého kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 Požární řád obce ze dne
28. června 2013.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................................
Vladimíra Vávrová
místostarostka obce

............................................................
František Hanyš
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.11.2013
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

1

16.11.2013

§ 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2013
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE 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:
POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE Veselá
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Bítouchov u Veselé
MÍSTNÍ ČÁST OBCE - popř. základní
sídelní jednotka
Bítouchov
V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území
(místní části obce) následující jednotky požární ochrany
I
JSDHO Veselá V
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou II/1
JSDHO Lomnice nad Popelkou III/1
II
JSDHO Rovensko pod Troskami III/1
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Nová Ves nad Popelkou III/1
HZS Libereckého kraje stanice Turnov I
JSDHO Hrubá Skála III/1
JSDHO Semily III/1
III
JSDHO Košťálov III/1
JSDHO Libštát III/1
JSDHO Karlovice III/1
JSDHO Turnov II/1
JSDHO Železnice III/1
Z
Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a
prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE Veselá
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Kotelsko
MÍSTNÍ ČÁST OBCE - popř. základní
sídelní jednotka
Kotelsko
V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území
(místní části obce) následující jednotky požární ochrany
I
JSDHO Veselá V
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou II/1
JSDHO Rovensko pod Troskami III/1
II
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou III/1
HZS Libereckého kraje stanice Turnov I
JSDHO Hrubá Skála III/1
JSDHO Karlovice III/1
JSDHO Semily III/1
III
JSDHO Košťálov III/1
JSDHO Nová Ves nad Popelkou III/1
JSDHO Turnov II/1
JSDHO Libštát III/1
JSDHO Železný Brod III/1

Z
Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a
prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE Veselá
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Veselá u Semil
MÍSTNÍ ČÁST OBCE - popř. základní
sídelní jednotka
Nohavice, Veselá, Vranovsko
V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území
(místní části obce) následující jednotky požární ochrany
I
JSDHO Veselá V
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou II/1
JSDHO Rovensko pod Troskami III/1
II
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou III/1
HZS Libereckého kraje stanice Turnov I
JSDHO Semily III/1
JSDHO Košťálov III/1
JSDHO Nová Ves nad Popelkou III/1
III
JSDHO Hrubá Skála III/1
JSDHO Karlovice III/1
JSDHO Libštát III/1
JSDHO Turnov II/1
JSDHO Benešov u Semil III/1
Z
Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a
prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.
POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE Veselá
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Veselá u Semil
MÍSTNÍ ČÁST OBCE - popř. základní
sídelní jednotka
Žďár
V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni poplachu v katastrálním území
(místní části obce) následující jednotky požární ochrany
I
JSDHO Veselá V
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou II/1
JSDHO Rovensko pod Troskami III/1
II
HZS Libereckého kraje stanice Semily I
JSDHO Lomnice nad Popelkou III/1
HZS Libereckého kraje stanice Turnov I
JSDHO Hrubá Skála III/1
JSDHO Semily III/1
JSDHO Košťálov III/1
III
JSDHO Nová Ves nad Popelkou III/1
JSDHO Karlovice III/1
JSDHO Libštát III/1
JSDHO Turnov II/1
JSDHO Železnice III/1
Z
Jednotky PO povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané síly a
prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2013
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Veselá č.p. 13

V

9

Požární technika a věcné prostředky PO
PS 12
Plovoucí čerpadlo
Přívěs
Půjčený traktor

Minimální počet členů
v pohotovosti
1+3
Počet
1
1
1
1

Zdroje požární vody

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2013

