obec Malá upa
Obecně záv azná ]yhláška
obce Malá Upa
č.112014
obec Malá úpa na zlkladé usnesení zastupitelstva obce ó. 516/29114 ze dne 24.3. 2014 podle § 29
odst, 1 písm o) bod 1. zókona ě. |3311985 Sb., o požámí ochraně, ve znění pozdějších předpisŮ, § 1 odst.
2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 17212001 Sb,, k provedení zákona o požární ochraně, ve znéni zákona
č. 49812002 Šb.a podle § l0 odst, d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona é. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zíizeri), ve znění pozdějšíchpředpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku:

požÁRNíŘÁo oncn
článek 1

úvodníustanovení

.

Požárú íád obce Matá Úpa upraluje otganizaci a zásady zabezpeéeni požámí ochrany v obci dle § 15
odst. 1 nařizení yládý č. 17212001 Sb., k provedení zžkona o požárni ochraně, ve znění naíizent l|áÁy é.
49812002sb,

ČHnek 2

Vynrezeni činnosti osob pověřených zabezpečovánímpožárni ochrany v obci

.

(I) Za zabezpeéeni požrimíochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Malá Úpa, která plní

v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývajícíz předpisů o požámí ochraně.

(2) ochrana živoíít,zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zajištěna JSDH obce podle čl. 5 této lyhlašky, dále jednotkou HasiČského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje - Stanice Trutnov a jednotkou požámí ochrany JPO IYI-D
Pec pod Sněžkou.
(3)

obec Malá Úpa:
a) pověřuje zastupitelstvo projednávaním stalu požámíochrany v obci minimálně jedenkrát za rok
a vždy po závažných mimořádných událostech majícíchváah k požámí ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržovánípovirurostí stanovených předpisy o požámí ochraně ve stanoveném
rozsahu starostu SDH- preventistu.

K zabezpeěení úkolůpodle odstavce

1

článek 3

podminky požární bezpečnosti při činnostech v době zvýšenéhonebezpečívzniku požáru .
(1) za činnosti, při kterých hrozí nebezpečívzniku požáru, se dle místníchpodmínek považuje:

a) používanípyrotechnikyl; požámíbezpečnost při provozování této činnosti je

zabezpeČována

požámíhlídkou JSDH obce,

lidových veselicích (např. pálení
čarodějnic), natáčenífilmoqých scén apod. Tato činnost musi být vždy dozorovéna poŽámi hlídkou
JSDH obce s příslušnou technikou,
b) rozděláváni ohňů na venkovních prostranstvích2, zejména při

l
2

používáni pyrotechniky je upraveno obecně závaznou lyhláškou č. 3/2() l 0
upraveno v návštěvním řádem KRNAP
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c) období sklimě sena.

_
v
zabezpeóeni požámíochrany v době zqýšeného nebezpečívzniku požáru zQména
Královéhradeckého
platné
nařízení
otaoti mmóraanycn ltm*ci<ycn podmínek (sucha) stanovuje
kraje. Na základě iohoto naíizeni zíizťle obec požámi hlídku JSDH obce,
(2) podmínky

k

-

(3)ZaobjektysezvýšenýmnebezpečímvmikupožtirusedlemístníchpodmínekpovaŽuje:
a) garžĚe v prostoru U Záliši, Homí Malá Ú9a.
b) budova informačníhocentra Horní Malá Upa,

cj obslužnéobjekty lyžařskéhovleku Pomezní Boudy a vleku U Kostela,

článet 4
požární ochrany v obci
zabezpečení
Způsob nepřetržitého

,

obce je zabezpečeno
(1) Přijetí ohlášení o požaru, živelnípohromy či jiné mimořádné udáosti v katastru

aízenímohlasovny póza-

"

budově obecního úřadu a na telefonní čísladle ě1. 7.

jinými mimořádnými
(2) ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požiry, živelnimi pohromami a
y č|,2, odst,2,
uoitostmi v katastru obce j e zabězpeéena ISDH a jednotkami požrámí ochrany, uvedenými

čbnex 5

kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její početni stav
(l

) Kateeorie iednotky sboru dobrovolných hasičůobce

řijffiil|iil

Úá j;-;;;""a

a

vybavení ,

:

dle platneho nařizení Královéhradeckého kraje3, kteqým se stanovují
poámínky k zab""p.r"ni plošného pokrýtí územíkaje jednotkami požámí ochrany, takto:
okles

Ey. čísloiedholky

Trutnov
(2) Poěetní stav

525208

JSDH

Druh

q typ

JPO

JSDH

kategorie

D5/1

Sídlo JPO

Malá Upa

:

Celkol"ý početnístav je 12 členůJSDH, z toho:
- starosta SDH- preventista
- velitel JSDH
- zástupce velitele JSDH
- velitel družstva
- 2 strojníci
- 6 hasičů

(3) Vybavení JSDH technikou a věcnlými prostředky:

automobilová cistema požámí m. PRAGA V3S s výstražnými houkaěkami a majákem
- přívěs automobiloqý s hasícímagregátem PS 8
- plovoucí motorové čerpadlo zn. AQUA FAST
- pila motorová zn, HUSQWARNA typ H55 s příslušenstvím
- pila motorová zn. HUSQWARNA typ H365 s příslušenstvím
směšovačna
- vybavení k vedení požarníhozasanu (nadice, rozdělovaěe, proudnice, tlakové spojky,
pěnu, hydranty šroubovací, AL žebřik,. .)
- ruění hasicí přístroje
- ručnípožámínaŤadí
- pracovrrí stejnokoje PS 2, pracovní přilby
_

,

-zásahovéodeuy"n.FireChiefam.Bushfire,zásahovérukavicezn.PatronPBI
- boty hasiěské zásahové zn. ELTEN Fire Prof
- ochranná helma zn. HPS 7000 PRO a zn. PAB Fire
3

nařízení Královéhradeckého kaje č. 3 l56/12 ze dne 16, 1,20l'2
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čHnek 6

Přehted o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich hvalé pouŽitelnosti, stanovení
dalších zdrojů vody pro hašeni požárůa podmínky pro zajištěníjejicb trvalé pouŽitelnosti.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a dalšízdroje požámí vody, které musí svou

kapacitou, umístěním a lybavením umožnit účinnýp ožámi zásah
a)

Vodní zdroje přirozené - prutok na územíobce Malá Úpa v místech, kde je možnost přístupu
s používanou technikou:
- potok Čemá Voda - čerpacístanoviště: most u

čistiěky odpadních vod Čemá Voda
plocha
za mostim - vyústěnído říčkyMalá ÚPa
nakládací
potokstánoviště:
- ielení
čerpací
- říčkaMalá Úpa - čerpacístanoviště: most přes řeku směr Bouda Jana, parkoviště
b) Vodní zdroje umělé:
- podzemní hydranty napojené na obecní vodovod v k.ú. Homí Malá Upa - schéma rozmístění
uvedeno v přiloze č. l .
c) Vodní zdroje víceúčelové:
- ná&ž pró zasnéžovacísystém v k.ú. Homí Malá Úpa
- nádrž pro zasněžovaci systém v k.ú. Dolní Malá Upa
- nádrž pod č.p. 96 v k.ú. Dolní Malá Upa

-

(2) obec v případě poťeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojŮ
vody pro hašenípožrlru, čerpacíchstanovišť pro požitni techniku a vhodného směru příjezdr,/příjezdové
komunikace, který vjednom lyhotovení předává j ednotkiiLrn požámí ochrany, uveden;fm v čl. 2,
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašeníje povinen, v souladu s předpisy o požáni ochraně,
umožnit potlžiti požámi techniky a čerpáni vody pro hašenípožárŮ, zďlména udrŽovat trvalou
použitelnost čerpacich stanovišť pro požámi techniku, trvalou použitelnost podzemních hydrantŮ a
udržovat v nádržích uvedených v odst. 1 písm. c) dostatečné množstvívody pro požitrni zásah.
(4) Vlastník pozemkl/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašenímusí zajistit volný přijezd pro
mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povirrrrost na dalšíosobu (správce, nájemce,
uživatele), nevykonáváJi svá práva vůčipozemku nebo komunikaci sám.

článek 7
Seznam ohlašoven požáru .
V katastru obce Malá Úpa je ziízena jedna stacionární ohlašovna požri.ru označená tabulkou "Ohlašovna
požárů., v budově obecního úřadu Malá úpa. Homí Malá Upa č.p. l00, tel. číslo499 891 l57,
499 89l l77 (v pracovní době).
V k.ú. Dolní Mah Úpa lze pro nahlášeni požétrupol;ržit veřejný telefonní automat v prostoru autobusové
zastávky.
Ohlásit požár v kteroukoliv dobu lze na tato číslatelefonů:

číslotelefonu
950 530 t00. mobil 725 080 5t0
150
158

112
777 294 301
604 648 019
,175
25226,|

Název
středisko
operační
a
informační
kraiské
Hasiči - tísňovévolání
policie ČR tísňovévoláni

Hzs

-

iednotné tísňovévolaní
starosta obce Malá Upa
místostarosta obce Malá Upa
velitel JSDH Malá Upa
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článek 8

Způsob ryhlášení požárního poplachu v obci

.

popLACH", vyhlašovaným
(1) Vyhlášení požámího poplachu v obci se provádí signálem "požÁRNí
_
Ří,, "Ho _ fu,) po dobu jedné
.i.enou inupoaobuje hlas trubi<y, troubíóí tón "Ho
hlásiěem,
"temónictoo
minuty (e jednoznačný á n"r*ňěrrit"lny s jinými signály), Siréna se spouštíručně nebo
hod Po
ve
12.00
umistúnýrn ňa budově Óbecního riradu, ŽtuSábni provoz: každou prvni sťedu v měsíci
dobu jedné minuty.

v piipuac po-.hy technických zaíizeni pro vyhlášenípožámiho poplachu se požámí poplach

v obci

oyhlušu.1" hlas"- (megafonem) nebo použitímhasičskétrumpety,

zbrojnice
(2) ČlenovéJSDH se při vyhlášení požámíhopoplachu_ co nejrychleji dostaví do požámi
jednotky,
budova obecního uřadu - nebo na jiné místo, stanovené velitelem

-

čtánet 9
jednotek
požární
ochrany z požárníhopoplachového plánu
seznam sil a prostředků
Královéhradeckého kraje.
požáru
(1) seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany pro první stupeň poplachu obdržíohlašovna

oú..; ,""nu. je trvale umí$ěn na informaěním ceniru obce a pro potřeby provozovatelů ubytovacích
zařízení je umístěn na webových stránkách obce.
(2)

jednotky:
V případě požáru, v závislosti na příslušnémstupni poplachu, zasahují v obci Malá úpa tyto

1.STUPEŇ POPLACHU

1.
2.

3.
4.

525010 Stanice Trutnov C|-B,E-Z (doba dojezdu 25 minut)
525106 Pec pod Sněžkou JPO II/1-D (doba dojezdu 20 minut)

5251|1Homí Maršov
525208Ma|áÚpa

2.STUPEŇ POPLACHU

1.

2.
3.
4.

5250l0 Stanice Trutnov CI-B,E-Z
525209 Svoboda nad Úpou
525119 Mladé Buky
525120 Trutnov - Homí Staré Město

3. STUPEŇ PoPLACHU

1. 525203 Čemý Důl - Čista
2. 525115 Žac|éř lPO úl-D
3. 5251 10 Rudnik - Amultovice
4. 525367 Vlčice

Výše uvedené jednotky požární ochrany jsou na _-í919,"i1rtr" (resp, do zálohy) povolávany
piostřednictvím územně příslušnéhooperačního střediska HZS CR,

zasahuje v rámci hasebního obvodu obce, na vyŽiÁáni operaČního střediska
HZS ČR muže byt vyžádán zasah této jednotky i mimo obec.

(3) JSDH obce Malá Úpa

platném nařizeni rady královéhradeckého kaje, kterým se stanovují podminky k zabezpečení
pro k,ú,
plásrerri, pokry.tí územíkraje jednotkami požámí ocbrany, je .i''ou"n pro k.ú Homí MaH úpa a
Dolní Malá Úpa stupeň nebezpečí: IV A

(4) v

Stránka 4 z 5

ČHnek 10
Účinnost .
jejího vyhlášení. yyhlášením
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem následujicím po dni
desce obecního úřadu v Malé Upě,
te,o oyírrasb se rožumíjejí lyvěšiní (zvéřejncni) na úřední

staíosta

Příloha č. 1: Schema rozmístěni pozemních hydrantů,

Vyvěšeno na úřední.lesce dne: 26.3-2011

Sejmulo z úřednídesky dne:

Stránka 5 z 5

Příloha

ě.

l

k OZV

č, l,/2014 : Schéma ruuístění pozemních hydruntů

