Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko
č. 4/2011
Obec Týnišťko na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.12.2011 podle § 29 odst. 1 písm o)
bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm.
d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.
498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Týnišťko 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.
Základní povinnosti občanů
1.1. Občané jsou povinni
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c)plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za
účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném
stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve
vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a
pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny
vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky
k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sboru každý požár vzniklý při
činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i)dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
1.2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

1.3. Povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně uvedených v §2 odst. 1 zákona, návodů a
pokynů upravujících požadavky požární ochrany dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi
k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále
a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby
v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby
roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze
vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné
vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové
krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se
spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost
800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné nebo
plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních
směrech,
b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování
hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé
kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi, při používání spotřebiče na propan-butan
umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě,
kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před
povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,
na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová
příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, dbát zvýšené
opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od
jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek,
které mohou způsobit požár, nebo jej dále rozšiřovat apod.,
c) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, při
spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů,
spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na
bezpečné místo apod.
1.4. Povinnost občanů podle §17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat topeniště, komíny a
kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící
jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná
hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na
jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany,
neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické
energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové
cesty a východy apod.
1.5. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
1.6. Občan nesmí
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b)provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
c)poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných
věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.
1.7. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny při své činnosti v plném rozsahu dodržovat
ustanovení zákona a navazujících prováděcích předpisů.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci/městě
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Týnišťko, která plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2)Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce Týnišťko je zajištěna výjezdovou jednotkou JPO 5 ve složení 1+7 (příloha
č.2)
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Týnišťko.
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci Týnišťko minimálně dvakrát
ročně 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 odborně způsobilou osobu PO – Jiří Šára, která kontroluje dodržování předpisů PO
v souladu s platnými předpisy..
Velitel výjezdové jednotky JPO 5 p. David Mikeš tel. 604 877 205 řídí a organizuje odbornou přípravu
členů JPO 5. Velitel zastupitelstvu obce předkládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení
výjezdové jednotky a nejméně 1× ročně zprávu o akceschopnosti výjezdové jednotky JPO 5.
Zastupitelstvo obce je povinno nejméně 1× ročně provést prověrku akceschopnosti výjezdové
jednotky.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Období sucha vyhlašované radou Pardubického kraje nebo HZS pardubického kraje.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáním zákazu vstupu do lesů, zákazu kouření
a rozdělávání ohňů ve volné přírodě a dalších souvisejících opatření.
Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární
ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.
2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Týnišťko je
zabezpečeno telefonním spojením na jednotky IZS kraje.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena výjezdovou jednotkou JPO 5 zřizovanou
obcí a členy zásahových jednotek HZS Pardubického kraje a jednotkami požární ochrany
uvedenými v poplachovém plánu.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
1) Obec Týnišťko zřizuje výjezdovou jednotku v početním stavu 1+7.
2) Členové výjezdové jednotky JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
k hasičské zbrojnici, kde je připravena technika pro požární, technický zásah.
3) Velitel výjezdové jednotky JPO 5 bude proškolen na HZS v rámci svého zařazení a poté cyklicky
doškolován v pětiletém cyklu. Ostatní členy výjezdové jednotky bude školit v rámci své kvalifikace,
nebo ve spolupráci s výjezdovou jednotkou JPO Zámrsk. O tomto školení provede prokazatelný
zápis.
K odborné přípravě členů výjezdové jednotky je vypracován tématický a časový
schválený starostou obce.

plán školení

Čl. 6
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 Týnišťko 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
1. rybník
Ve vzdálenosti cca 500 metrů od středu obce o kapacitě cca 10000 m3. Příjezd je po zpevněné
komunikaci, čerpací stanoviště není vybudováno. Přítok je podle ročního období, nedá se s ním
počítat v dostatečném množství. Hloubka do 2 metrů.
2. řeka Loučná
v dolní části obce minimální kapacita odběru cca 0,500 m3/s. Příjezd je po zpevněné komunikaci,
čerpací stanoviště není vybudováno.
b) umělé - obecní vodovod
1. funkční hydrant umístěn na křižovatce u obecního úřadu
2. funkční hydrant umístěn u hasičské zbrojnice
3. funkční hydrant umístěn u pomníku padlých
4. funkční hydrant umístěn u čísla popisného (Zemanovi)

5. funkční hydrant umístěn u čísla popisného 70 (Mikešovi)
2) Obec Týnišťko má aktuální plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích
stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom
vyhotovení předal jednotce JPO II. Zámrsk a jednotce HZS Pardubického kraje požární stanice
Vysoké Mýto.
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 zdroje.
Obec Týnišťko zajistí doklad o pravidelné kontrole použitelných hydrantů jedenkrát ročně. (Ing.
Kopecký – Hasvel - hasvel@seznam.cz)
4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace (obec) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a
způsob jejich označení
Obec Týnišťko využívá místo pro ohlášení požáru:
Stávající veřejnou telefonní budku na návsi
Pomoc při zdolávání požárů je trvale zajištěna prostřednictvím krajského operačního střediska HZS
v Pardubicích na lince číslo: 150
Dále je možno využít čísla tísňového volání 112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci Týnišťko se provádí:
a) obecním rozhlasem vyhlášením “POŽÁRNÍ POPLACH”
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Pardubického kraje a je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle §78 zákona
o PO, nejde-li o čin přísněji trestaný.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne:

7.1.2012
20.12.2011

Tato vyhláška byla z elektronické úřední desky sejmuta dne: 7.1.2012 (automaticky)
Tato vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne:
V Týnišťku 19.12.2011
Jiří Hájek v. r.
zástupce starosty

Stanislav Kopecký v. r.
starosta

