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OBECTUROVEC
Obecne závazná vyhláška c. 3/2008,
kterou se'Ydává Požámírád obce
Zastupitelstvo obce Turovec se na svém zasedání dne 25. 4. 2008 usneslo vydat na
základe § 29 odst. 1 písmo o) bod 1 zákona c. 133/1985 Sb., o požární ochrane, 've znení
pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona c. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:

Cl.l
Úvodní ustanovení
Požární rád obce Turovec upravuje organizaci a zásady zabezpecení požární ochrany
v obci.

Cl.2
Vymezení cinnosti osob, poverených zabezpecováním požární ochrany v obci
(1)

Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami ajinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zajištena jednotkou sboru dobrovolných
hasicu (dále jen "SDH") obce podle cI. 5 této vyWášky:
a)

(2)

jednotka: SDH Turovec - kategorie: JPO 5, se sídlem: Turovec.

Podrobnosti jsou uvedeny v príloze
vedeny v dokumentaci obce.

C.

1. Jmenovité urcení a údaje o osobách jsou

Cl.3
Podmínky požární bezpecnosti pri cinnostech, v objektech nebo v dobe zvýšeného
nebezpecí vzniku požáru se zretelem na místní situaci
(1)

Za cinnosti, pri kterých hrozí nebezpecí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a)
pálení vetví a klestu v lesích,
b)
rozdelávání ohnu v blízkosti, stohu ci objektu.

Požární bezpecnost pri provozování této cinnosti je zabezpecena nahlášením predem na
Obecním úradu Turovec a na HZS Tábor. Konkrétní složení požární hlídky a pocet osob je
soucástí dokumentace obce.
(2)

Za dobu se zvýšeným nebezpecím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období od 1.4. do 30.10. Požární bezpecnost v tomto období je zajištuje SDH Turovec.
Konkrétní složení požární hlídky a pocet osob bude soucástí dokumentace obce.

(3)

Za objekty se zvýšeným nebezpecím vzniku požáru se dle
a)
Pila Turovec - požární bezpecnost v tomto objektuje
b)
ZD Turovec - požární bezpecnost v tomto objektu je
c)
Attica Trading, s. r. o. - požární bezpecnost v tomto
Turovec,

místních podmínek považuje:
zabezpecena SDH Turovec,
zabezpecena SDH Turovec,
objektu je zabezpecena SDH

d)

e)

Opravy zemedelských a lesních stroju, kovárské práce a opravy nákladních
automobilu - Josef Cížek - požární bezpecnost v tomto objektu je zabezpecena
SDH Turovec,
AGPI, a. s. Písek (provozovna v k. ú. Turovec) - požární bezpecnost v tomto
objektu je zabezpecena SDH Turovec.

Ci. 4
Zpusob nepretržitého zabezpecení požární ochrany
(1)

Prijetí ohlášení požáru, živelní pohromy ci jiné mimorádné události v katastru obce je
zabezpeceno systémem ohlašovny požáru, uvedených v cI. 7.

(2)

Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zabezpecena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v cI. 1.
CI. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasicu obce, kategorie, pocetní stav a vybavení

(1)

Obec zrizuje jednotku sboru dobrovolných hasicu obce, uvedenou v príloze C. 2.
Kategorie, pocetní stav a vybavení požární technikou a vecnými prostredky požární
ochrany jednotek sboru dobrovolných hasicu obce jsou uvedeny v príloze c. 3.

(2)

Clenové jednotky se pri vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Turovci, Turovec 68, 391 21 Turovec.
CI. 6

Prehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdroju vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištení jejich trvalé
použitelnosti
(1)

Obec stanovuje následující prirozený zdroj vody pro hašení požáru, který svou
kapacitou a umístením umožnuje úcinný požární zásah.

Vodní zdroj:
R bník Turovec

Cerpací stanovište:
'

na hrázi

Kapacita
zdroje:
dostatecná

vodního Použitelnost:
celorocne

(2)

Vyznacení zdroju vody pro hašení požáru, cerpacích stanovišt pro požární techniku
a vhodného smeru príjezdu (príjezdové komunikace) je promítnuto a vyznaceno do
plánku obce (príloha C. 4 - katastrální mapa Turovce), který se v jednom vyhotovení
predává jednotce požární ochrany uvedené v clánku 5 a jednotce HZS Jihoceského kraje
územní odbor Tábor.

(3)

Vlastník nebo uživatel zdroju vody pro hašení je povinen, v souladu s predpisy
o požární ochrane, umožnit použití požární techniky a cerpání vody pro hašení požáru,
zejména udržovat trvalou použitelnost cerpacích stanovišt pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdrojel.
Vlastník pozemku ci príjezdové komunikace ke zdrojum vody pro hašení je povinen
zajistit volný príjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník prevede prokazatelne tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vuci
pozemku nebo komunikaci sám.

(4)

1

§ 7 odst. 1 zákona c. 133/1985 Sb., o požární ochrane, ve znení pozdejších predpisu

CI. 7
Místa, odkud lze hlásit požár
(1)
(2)

Obecní úrad Turovec, tel. 381 297212
Požár lze také hlásit na telefonním císle HZS tel. c. 150, popr. na tísnovou linku tel.:
c.112.

Ci. 8
Zpusob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci Turovec se provádí obecním rozhlasem.
CI. 9
Seznam sil a prostredku

jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostredku jednotek požární ochrany podle
poplachového plánu Jihoceského kraje2 je uveden v príloze C. 1.

výpisu

z požárního

CI. 10
Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

LI..
Pavel Prokop
starosta obce

místostarosta

Vyvešeno na úrední desce dne: 3 O -04- 2008

-05-

Sejmuto z úrední desky

2

Narízení Jihoceského kraje

C.

2008

3/2003, Požární poplachový plán kraje

Príloha

c. 1 - Seznam sil a prostredku

jednotek požární

ochrany z požárního

poplachového plánu kraje
(1) Seznam sil a prostredku jednotek požární ochrany pro první a druhý stupen poplachu
obdrží ohlašovny požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zrizují
jednotku požární ochrany.
(2) V prípade vzniku požáru nebo jiné mimorádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce urceny podle stupne požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
1.
poplachu
název
název
název
JPO:
JPO:
JPO:
HZS
HZS
PS
Tábor
Tábor
JSDHO
JSDHO
Tábor
Turovec
Planá
1. PS
iednotka
PO
4.iednotka
Chotoviny
Tucapy
2.iednotka
PO
JSDHO
Chýnov
3.jednotka
POPOnad Luž.
Katastrální
Stupen
název
JPO:
obce

Príloha c. 2 - Dislokace JPO
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Pocet clenu

Minimální pocet clenu
v pohotovosti

Hasicská zbrojnice

5

9

1+2

Príloha c. 3 - Požární technika a vecné prostredky PO
Požární technika a vecné prostredky PO

Pocet

Cisternová automobilní stríkacka Tatra 148 CAS 32 T

1

Požární príves PP S12 R

1

Prenosný plovoucí cerpací agregát PPCA - 800

1

Príloha c. 4
Vyznacení zdroju vody pro hašení požáru, cerpacích stanovišt pro požární techniku a
vhodného smeru príjezdu/príjezdové komunikace

