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$ 29 odst. I písm.o) bod 1.2ókona
pÍedpisù,$ 1 odst.3 pism.d)a $ 15 naÍizenr
p-oúilrniochranè,
ve znènípozdéj3ích
Sb.,k provedenízàkonao poàórníochrané,ve znènízhkanaÓ.
vlódyó).17212001
495120A2
Sb.,v platnémznéní,a podle$ 10aa $ 84 odst.l písm.i)zókona ó.
piedpisù,tuto obecnè
Sb.,o obcích(obecnízÍizem),veznènípozdèjSích
12812000
zíwazrrouvyhló5ku:

POàÀRNÍ ÈAN OBCE
Clónek I.
Úvodní ustanovení
Paíi.;rríÍód obce Zabovieslry upravuje organizaci a zisaúy zabezpeóenípoàórní
ochranyv obci dle $ 15 odst. 1 nafizenívlódy é. 17212001Sb., kprovedenízókonao
poZirní ochrané,ve znénínaiízení vlidy é. 49812002Sb.
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Òtónet II.
zabezpeèovónímpoiirní ochrany v obci
povèÈenich
Vymezení èinnosti osob,
ZabovÍeslcy
l. Zazabezpeóenípoàórníochrany v rozsahupùsobnostiobce odpovídà obec
ZabovÍesky, kteró plní v samostatnéa pÍenesenépùsobnostipovinnosti vyplivajícíz
pÍedpisù o poÈàrníochranè.
2. Ochrana àivofù, zúraw a majetku obèanù pied poààry, Èivelqimi pohromami
a jinjmi mimoiódnj'mi udólostmi v katastru obce ZabovÍeskyje zaji5ténajednotkou
sboru dobrovolnych hasióù(dólejen "SDH") obce podle Ò1.V. teto vyhlà5Ly.
3. K zabezpeéení
úkolù podle odstavce I obec Zaboviesky
a) povéiuje zastupitelstvo obce projednóviním stavu poÉàrní ochrany v obci
minimólnè lx roénè atei,vàdy po zóvaànychmimoÍàdnychudólostech
majících vztah k poZàrni ochranè obce

-2b) povéruje kontrolou dodrÈovànípovinností stanoveni'chpiedpisy o po?a{ru
ochranéve stanovenémiozsahu pana Pavla Anderleho, zastupiteleobce
ÒHnek rrtPodmínlry poÍórní bezpeónostipÉi óinnostech,v objektech nebo v dobé
zrrfleného nebepeéí vzniku poàiru se zÉetelemna místní podmínkv
l. Zaóinnosti, pfi kterych hrozí nebezpeóívzniku poÉànu,se dle místních
podmínekpovaÈuje:
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majiteli a
a) poàórníbezpeónostpii provozovéxntéto èinnostije zabezpeóena
provozovateli àivností:
Hostinec 'U Zabóka" - nàjemcep. Jan BlaZek
Obchod se smíien;im zboZím- majitelka paní Drahomíra JeZkovà
obchod se smíSerrymzboÉím- nójemcepan JosefBàrta
MateÍskó Skola Laboviesky - ieditelka paní Dagram Dràbovó
Zimeónictví Heiman a Heiman, rnajitelé Jan a Milan Heimanovi
PneuservisHeÍman - majitel pan Jan_Heiman
ZemédélskóspoleònostDubné a.s., Zaboviesky 114 - piedsedapiedstavenstva
pan JiÍí Nóvara
Darlington s.r.o., Laboviesky jednatel pan ing. Jindiich Pevnli
2) Za dobu se zvy$enymnebezpetímvzniku poÍ:úruse dle místníchpodmínek
povaàuje:
období sucha- v letním období, Èivelnépohromy - povodnè, vichiice
v zimním období - lokólni vytópení pevnjimi pahvy
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smérnicíObecního
Poàórníbezpeénostv uye{erych obdobíchje zabezpeóena
úiadu i,aboviesky (dólejen "OU Zabovfesky.) o technicko organizaònímzabezpeóení
obce
pÍi Zivelnychpohromóch,povodních, poZarecha vètrnych smr5tích,_vyhlà$kami
i,abaviesky, pÍípadné opatíenimi a usnesenímiZastupitelstvaobce Zaboviesky (dale
jen"ZA Zaboviesky"). Tímto ustanovenímnesmíbyt dotÒeno naiizem kraje dle $ 27
odst. 1 pism.f) bod I .zérkanaopoÉórníochranè,v platném nréni, respektivevychózí se
z tohoto ustanovení.
3) Za objekty se zvliÈenlimnebezpeóímvzniku poÉàruse dle místních
podmínek povaZuje:
drobnà podnikatelstkóèinnost
Zimeérnctvi Heiman a Hefman - majitelé Jan a Milan Hefmanovi
ZemédélskóspoleénostDubné a.$. - pÍedsedapiedstavenstva Jiff Nóvara
Darlington s.r.o. - jednatel spoleènostiing. Jindiich Pevny
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Zpùsob nepÍetràitého zabezpeèenípoÈírní ochrany
l) Pijetí ohló5enío poÌóru, àvelní pohromèói jiné mimoàédnéudalostiv
systémemohlaÈovenpoÈóruuvedeni'chv è1.
katastruobceZabovfeskyjezabezpeèeno
VII. této vylfóílry.
2) Ochranafivotù, zdravía majetkuobéa1úpied poàriry,àvelnlfnoipohromami
ajinjmi minofrídnjmi udrílostmiv katastruobceZabovÍeskyje z-abezptena
jednotkamisborudobrovolqich hasiòù,uvedenimiv È1.I- teto vyhla5ky.
Óónekv
hasiiù
obce, ketegorie, poòetnístav a vybavenl
Jednotky sboru dobrovolnfch
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l) ObecZabovfeskyziizuje jednotku sborudobrovolnfchhasièúobceuvedené
technikoua
v piíloze ó. 1 této vyhlà5ky.Kategorig poòetnístava vybavenípoÈfu-ní
vècnlÍmiprostÍedkypoàórníochranyjednotlry Soru dobrovolnfchhasióúobcejsou
uvedenyv piíloze è. 2. ObèuvedenépÍílohyjsou nedilnousouèóstípoZómíhoiódu
obce.
jednotky sepÌi vyhlóSenípoàrirníhopoplachuco nejrychlejidostavÍ
2) Ò1enové
k poài.'rnímzbrojnicímZabovÍesky,DehtóÌenebonajiné místostanovenévelitelem
jednotky.
ÒHnckYL
PÍehled o zdrojích vody pro haÈenípoÍinfi e podmínky jejich trvalé
pouÍitelnosti. Stanovenídaliích zdrojú vody pro halení poàónùe podmínlry pro
zaji5tèní iejich trvalé pouÍitelnosti
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l) ObecZabovÍeskystanovujenasledujícízdrojevody pro ha5enípoZania alalSi
umístèníma vybavenímumoÉnit
zdrojepoÈórnivody, které musíwou kapacitor.4
poàórní
zísah:
úèinnf
PÍirozené
a) KovóÌskóloÉ Horónskólouà, rybník Hadírk, rybníkKorSók,obecní
rybníéekDehtaÍe,Bartriv rybnik Dehtóie
umèlé
b) hydrantovàsif obceZabovÌesky,DehtóÌe
víceúóelové
c) víceúóelovópoàórnínódràpfilehlók sportovnímuareiflu
2) ObecZabovieskyv piípadèpotÍebyzpracovóvàa udrZujev aktuÉlnímstavu
zdrojù vody pro ha5enípoZrídù,èerpacíchstanovi3t'pro
planekobces vyznaèením
poàórnítechnikua vhodnéhosmèrupijezdu (piijezdovékomunikace),kteri vjednom
vyhotovenipÌedrijednothírn pozómíochrany,uvedenjmv è1. V t&o vyhlóÈkya
jednotceHasièskéhozichrannéhosobruJihoèeského
laajg sesídlernNódraàníul.,
po5t.schlímka66,PSÒ37021, ÒeskéBudiiovice(driúejen'I{ZSJòk").

-43) Vlastník nebo uàivatel zdrojù vody pro ha5ettíje povinen, v souladu s
piedpisy o poÈórníochrané,umoÉnit pouÉití poÉàrnítechniky a óerpànívody pro
ha5enípoÉórù,zejménaudrÈovattrvalou pouàitelnost óerpacíchstanovi5t'pro poÈàrni
techniku, trvalou pouàitelnostzdrojù uvedenychv této vyhlà5ce.Provàdèníprací, které
by omezrly nebo znemoànilypouXtí téchto zdrojù vody pro úèely poÈórníochrany,je
povinen vlastník nebo uÈivatelpiedem projednat s piíslu5nou spràvou sboru poàórní
ochrany,tj fV S Jèk, které mùàeuróit podmínky pro zabezpeòenípoàórníochrany.
4) Vlastník pozemku ói piíjezdové komunikace ke zdrojùm vody pro ha5ení
musí zajistit volnf pÍíjezd pro mobilní poÉórnítechniku. Vlastník pÍevede prokazatelné
tuto povinnost na da15íosobu (napÍ. spràvce,nójemce,uÉivatele),nevykonóvóJi svà
priva vuói pozemku nebo pÍíjezdové komunikaci sàm.
ÒU[neh YfL
SeznamohlaSovenpoÍr[rù odkud lze htósit poiór a zpùsob jejich oznaèení
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l) Obec Zaboviesky ziizuje ohla5ovnypoààni. které tvoií pÌílohu ó. 3 této
vyhló5ky.
2) Tyto ohla5ovnyjsou trvale oznaèenytabulkou "Ohla5ovnapoÈóni"
neboò. " 150 ".
Òlinet \rfff.
Zpùsob vyhli5ení poir[rního poplachu
1) VyhlóSenípoÈórníhopoplachu v obci Èaboviesky se provódí:
a) signólem "POZARNÍ POPLACH", ktery je vyhla5ovànpÍeruSovanym
tónem sirenypo dobujedné minuty (25 sec.tón - l0 sec. pnuza- 25 sec.
ton) nebo
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b) zvonem zvonièky pÍeru5ovaúm zvonéním,místním rozhlasem,piípadnè
sirénouvozidla ObU
2) V piípadé poruchy technickych zaiizenípro vyhlóSenípoZérníhopoplachu se
poÍórní poplach v obci ZabovÍesky vyhla5ujesirénouvozidla ObU
Òkflnek D(.
Zivèreòni a zru5ovací ustanovení
l) PoruSenípovinnosti stanovenychtouto vyhlàikou bude posuzovanojako
pÍestupekpodle zókonaè. 13311985Sb., o poàiírníochrané,ve znènípozdèjSích
piedpisù azítkonaé. 200/1990 Sb., o piestupcích,v platnémznéní.
2) Seznamsil a prostiedku jednotek poàórníochrany podle vypisu z paiérniho
popiachovéhoplànu Jihoóeskéhokraje je uvedenv piíloze ó. 1 této vyhlà$ky.
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3) ZikJadnípovinnosti obÈanùa pràcvnickych osob pùsobícíchv obci
Zabovíesky tvoií pÍílohu ó. 4 této vytrlà3ky.
4) Touto vyhló5kouse zruSujePoÈórníiód obceZabovÍeskyze dne 9.3.1999
Ólónek x.
Úóinnost
Tato vyhlóSkanabfvó úóinnostidnem l.l.2AA4
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SEZNAM SIL A PROSTÉNNTU JEDNOTEK POZÀRI'IÍ
OCHRAI\TY PODLE FOfÉRNÍHO POPLACHO\TEHO PIÀNU
KRAJE

fl

1) Seznamsil a prostfedkrijdnotek pahrm ochranypro první stupeópoplachu
obdrii ohlalovnypoàérfiobceZabovÍeslqya pravnickéosobya podnikajícífuické
osoby,které zivltrjijdnotkil paiirni ochrany.
2) V pfipadèvzniku poÈarunebojiné mimofódnéudiílostijsou pro poslgrtnutí
pomociv katastruobceZabovÍesky,DehtiiÍe urèenydle stupnépoZrírníhopoplachu
nósledujícíjednotlrypoàérníochrany:
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KATEGORIE, POEETNÍ STAV A YYBAVENÍ POà,ÀRNÍ
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T,AKLADNÍ POVINNOSTI OBÒANU A PNÀN{ICKÍCH
OSOB PUSOBICICH V KATASTRU OBCE

ianorrRssKY,DEHTÀÈ.n
1) Obèanéjsou povinni zachovhvatpotÌebnoubdélost a opatrnost, aby
nezapiíéinili svim chovóním vznik poàóru.
2) ObÒanéjsou dile povinni:
a) nekoufit a nemanipulovat s otevÍenym ohném na zakàzanychmístech a na
místech se zqi5enlim poààrním nebezpeèím,zejménave stodolóch, pùdóch,
sypkóch, kolnóch, garirff,ch,v blizkosti stohù, skladovanépíce a
dozróvajícího obilím, na pracovi5tích se zvy$enymnebezpeóímvzniku
poàóru a ve skladi5tích hoilarrych lótek a pohonnfch hmot
b) udràovat poiódek a èistotu na pùdàch,ve sklepícha na jinlich místech,kde
múZe dojít ke vzniku poàóru nebo ke ztihem zósahujednotky sboru
dobrovolnych hasióù
c) dbót zvf5ené opatrnosti pÍi sHadovóní a manipulaci s hoilaqfrmi kapalinami,
hoÍlavynai plyny a poZórnénebezpeén1imilàtkami, zejména s neha5enÍm
vópnem, dusíkatfmi a fosforeén@ hnojivy
d) dodrZovat zvli5enou opatrnost pfi skladovÉnílótelq lcteré mají sklon k
samovznícení,zejménauhlí, briket, sena,slómy a pravidelnè kontrolovat
jejich uskladnéní
e) dbót zvliiené opatrnosti pii zachíneni s ohnèrrqzejménav dobè sklizné, v
dobè suchaa v topném období
0 nevypalovat tràvu, kioviny a nezapalovathoilaqi odpad na stréních,
loukóch a jiqich pozemcích,zejménav blízkosti polí, leni a budov
g) udrZovat v dobrém technickém stavu topidl4 ktby, kouÍovody a komínovó
télesq elel*rické a plynové spotiebióe a jinó zaiízení, jeZ nohou byt
zpùsobilàke vzniku poííru
h) instalovat a pouàívat tepelné spotfebièe zpùsobemuróenym vyrobcem
D skladovat palivo a uklódat jiné hoÍlavé lótky v bezpeènévzdiilenosti od
tepelnych zdrojù a spotiebióù, popel uHódat do nehoÍlaqich uzavratelnych
nódob v souladu a pravidly stanovenymi obecné zbvaznavvyhlàSkou obce
ZabovÍeslry ó. o systému shromaZd'ovóní,sbèru, pÍepravy, Èídén|
vyufvóní a odstraiovóní komunólních odpadù a o systémunaklódàní se
stavebnímodpadem
j) dbót na to, aby nebyly ponechónyv provoar bez dozoru takové tepelné
spotiebiéea zdroje, jejichi technické provedeníto v$aduje
k) udrZovat volny píístup k hlavním uzàvènim vody, plynu, elektrického
proudu a udrÉovatvolné pÍístupné únikové cesty a chodby
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3) Obéanéa pràvnickéosobynemohouprovódèt:
a) prócea óinnosti, jeùmohouvéstke vznikupoÉóru,pokudnemajíodbornou
zpùsobilostdle zvló$tníchpiedpisùpoàadovanoupro qikon takovychpracía
óinností
b)' po5kozovatnebozneuZívathasicípffstrojenebojiné vécnéprostiedky
poÍàrní ochrany,oznaèeníohla5ovenpoÉaru,zdrojù vody pro haÈenípoàóru,
òerpacíchstanovi5t'pro poàórnítechnikuajinó zatrzernpoi:ímrochrany
c) zaklódatohnév lesea 50 rnetrfiod jeho okraje,tóboiit v lesícha na dal5ích
pozemcích,kde to nenívyhrazeno
d) zapalovattàborovéohnèa vatry mimo vyhrazenómísta abez pfislu5ného
povoleníObecníhoúÍaduobceZabovÍeslry
prostoni
e) umist'ovatzatvadrnohni5tèa krby do poÍirné nebezpeènych
pozemkùa objektù
f) skladovatv garitffrcha dal5íchobjekfechvétSímnoàstvíhoilavin a pohonnych
hmot, neZje povolenopffsluSqimiobecnézivazrrymipróvnímipiedpisy
a) Obóanéa próvnickéosobyv souvislostisezdolóvénímpoÈarujsou dale
povinni:
a) provéstnutnóopatiení pro zkctvanuohroZeqichosob
je to mokré neboprovéstnutnóopatieník zamezení
b) uhasit paÉúr,jestliàe
jeho 5íiení
uvedenych
c) neodHadnéohlàsitkaàdi zji5tèn;ipoiir na urdenychohla5ovnàch
jeho
ohla5ení
v è1.VII. této vyhlaskynebozabezpeèit
d) poslc5rtnout
osobnípomocjednotce(iednotkàm)sborudobrovolryth hasióù
na vyzvu velitelezósahu,velitelejednotky neboObecníhoúiadu Zaboviesky
e) poskytnoutna vyzrruvelitelezósahu,velitelejednotky neboObecníhouÍadu
obceZaboviesky,zejménadopravníprostÍedky,zdrojevody, spojovó
zaiueruajiné vèci potÍebnéke zdolanípoióru.

