obec Helvíkovice
Zastupite|stvo obce Helvíkovice

POZARNI RAD OBCE HELVIKOVICE
V souladu

s ustanovením §

29 zákona č. 133/1985 Sb., o požámíocfuaně, ve znění pozdějších

jen ,,zákon opožárni ochraně"), a § 15 odst. 1 naíizeni vlády č. 17212001 Sb.,
kprovederrí zákona o požárníochraně, veznění naŤizeni vlády č,49812002 Sb., vydává obec
Helvíkovice jako součást dokumentace požárníochrany obce, tento Požární řád obce Helvíkovice
př,edpisů (dále

(dále jen ,,požární íáď'):

článek l
úvodníustanovení
Požární řád uprawje orgaruzaci a zásady zabezpečenípožárliochrany v obci Helvíkovice.

článek 2
Vymezeni činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

a

majetku občanůpŤed, požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů(dále
také ,jednotka SDH" a ,,JSDH") obce podle č1. 4 tohoto požárniho řádu a dále jednotkami dle

(l) Oclrrana životů,zdravi

(2)

požárníhopoplachového plánu Pardubického kraje uvedenými v příloze č. 3.
K zabezpečeníúkolůna úseku požárni ochrany obec pověřila velitele JSDH, který vykonává
trronitoring úrovně požárru ochrany v obci, o nížpředkládá zprálu zastupitelstvu minimálně 1 x

za 12 měsíců.
(3)

K zabezpečení úkolůna úseku požárni ochrany byly na zákJadé usnesení zastupitelstva obce dále
pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně l x za 6 měsíců
a vždy po závažné mimořádné události majícívztahk požárni ochraně v obci,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požárni ochrany obce,
a to minimálně 1 x za 72 měsictl,

Článek 3

Způso b nepřetržitého zabezpeče aí pažárúoc hrany
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živeni pohromy

či jiné mimořádné

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedenýchv čl. 6.

(2)

události v katastru obce je

a

majetku občanůpŤed požáry, živelními pohromami a jinými
rnimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požárni ochrany uvedenými
Oclrrana životů,zdravi

vč1.2a4.

článek 4

Jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, kategorie, početnístav a vybavení
Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičůobce, jejiž kategorie, početnístav a vybavení
jsou uvedeny v příloze č, 1 tohoto požárniho řádu.
(2) Členovéjednotky JSDH Helvíkovice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném
čase do požární zbrojnice v obci Helvíkovice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky
SDH.
(1)

čtánet s
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody
(2)

(3)

pro hašení požáŇje povinen tyto udržovat vtakovém stavu,
aby bylo umožněno použitípožárnítechniky a čerpárttvody pro hašenípožáŇI.
Obec stanovuje následujíci zdroje vody pro hašenípožári a dalšízdrojepožární vody pro hašení
požáŇ, které musí svou kapacitou, umístěníma vybavením umožnit účinnýpožárni zásah:
a) přirozené - řeka Divoká Orlice, čerpacístanoviště na p.p.č. I543lI a200l13, k.ú. Helvíkovice;
b) umělé - hydrantová síťmístníhovodovodního řadu.
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení

požáŇ, čerpacíchstanovišťpro požárnítechniku

a

vhodného směru píijezútlpříjezdové

komunikace, který vjednom vyhotovení předavájednotce požární ochrany uvedené v č1.2.
čtánet< 6

Seznam ohlašoven požárůa dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(l)

Obec zřizuje ohlašovnu požáŇ, tedy místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena
tabulkou ,,Místo pro ohlášeni požártí'nebo symbolem telefonního čísla,,1 50"
a) Obecní úřad Helvíkovice, čp. 3,
b) Telefonní budka v obci Helvíkovice (u Konzumu),
c) tlačítkosignalizace požáru umístěnéna hasičskézbrojnici v obci Helvíkovice,
Hlášení o požáru přijímá:
a) velitel JSDH na tel. č. 605 975 300
:

(2)

b) starosta na tel. č.6023I07l1
c) místostarosta na tel.777 577 22I

čtánek z
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) telefonicky systémem AMDS zHZS Pardubického kraje
c) v případě poruchy technických zařizeni pro vyhlášeni požárniho poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje megafonem, nebo zvukovým signálem zpožárniho automobilu.

článek 8

Seznam si| a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotekpožárni ochrany podle výpistt zpožárniho poplachového plánu
Pardubického krajeje uveden v píiloze č. 2 tohoto požárníhořádu.

Miroslav Felcman
místostarosta

'

5 7 oclst.

l

zákona opožámi ochraně

Příloha č. 1:
Jednotka sboru dobrovolnÝch hasičůobce Helvíkovice

Dis|okace

JPO

Kategorie JPO

počet členů

JPo V

9

Helvíkovice

Požárnítechnika

a věcné prostředlcy

DA Volkswagen
Plovoucí čerpadlo

PO

Počet
1

1

Elektrocentrála HERON EGM 25

1

Motorová pila STIHL MS 230

1

Příloha č. 2:
Rozdělení jednotek v pruním stupni poplachu pro jednotlivé obce

1.

Název jednotky

Kategorie
iednotek po
Evidenčníčíslo
iednotek po

jednotka PO

2. jednotka

PO

3. jednotka

PO

4. jednotka

PO

stanice zamberk

Líšnice

Zamberk

Helvíkovice

I.

II.

III.

Iv.

534013

534212

534113

534329

