Obec Noviny pod Ralskem
Obecně závazná vyhláška 1/2006
kterou se vydává Požární řád obce Noviny pod Ralskem
Zastupitelstvo obce Noviny pod Ralskem se dne 5.9 2006 usneslo vydat podle §
84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst.1 písm. o) zákona č.
133/1985 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, obecně závaznou
vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Noviny pod Ralskem.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Noviny pod Ralskem 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.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou SDH
Brniště zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69 zákona o požární
ochraně s obcí Brniště a dále s následujícími jednotkami požární ochrany
uvedenými v příloze č.1.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech a na venkovním
prostranství
2. Při činnostech v objektech
a) se stanovuje zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v
v prostorech a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru, ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b) je vlastník objektu nebo provozovatel povinen rozmístnit a umístit v
objektu hasící přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a

dobře přístupných místech,
c) jde-li o činnost s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem
zapálení ( žhavé částice, žhavé předměty apod.), jsou osoby povinny brát
zřetel i na úpravy hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací,
textilií, stavební úprav objektu, skladové materiálu, vybavení objektu
apod.), a provést opatření vedoucí ke snížení hořlavosti nacházejících se
látek a opatření k zabránění vzniku požáru,
d) jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly
představovat zvláštní rizika ( např. elektrozařízení, plynové spotřebiče
apod.) jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit dodržování
požadavků zvláštních právních předpisů,
e) je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří
hořlavou nebo výbušnou směs ( např. vodík, acetylén )

3. Při činnostech na venkovních prostranství
a) se stanovuje zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství,
ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
b) se stanovuje zákaz pálení klestí na veřejných prostranstvích,
c) smí ohňostroje při společenských akcích provádět pouze firma nebo
fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a pořadatel zajistí
přítomnost požární hlídky,
d) jejichž součástí má být provádění některých činností, které by mohly
představovat zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty, ohňostroje,
plnění balónků plynem), jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit
dodržování požadavků zvláštních právních předpisů,
e) je zakázáno plnění balónků plynem, které ve směsi se vzduchem tvoří
hořlavou nebo výbušnou směs ( např. vodík, acetylén ),
f) mohou být umístěny atrakce ( např. pouťové ), prodejní místa nebo stánky,
nabízení služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby
nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním
zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k
provedení zásahu.
Čl.4
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru, které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají

všechny fyzické osoby nacházející se na území obce Noviny pod Ralskem,
jakož i všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které na území
obce Noviny pod Ralskem vyvíjejí svou činnost.
2. K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se
stanovuje :
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na
místech, kde může dojít k jeho rozšíření, ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena,
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení
zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel
vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů stanovené zvláštním předpisem, a dále motorových vozidel
používaných k přepravě píce při sklizni a úrody při žních, tato vozidla musí
být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači
jisker nebo jiným obdobným zařízením,
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům v
případě, že by vedlo ke snížení kapacity vodního zdroje, ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Noviny pod
Ralskem
1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v
katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů, uvedených v čl.7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami
a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami
požární ochrany, vedenými v příloze č.1.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky trvalé použitelnosti
1. Zdroje vody pro hašení
obec

bližší vymezení,
přístup

druh zdroje údaje o vlastníku vydatnost(m3)
(uživateli, správci)

přístupnost

___________________________________________________________________________
Noviny p.R. mosty přes
řeku Ploučnici

řeka
Povodí Ohře
Ploučnice státní podnik

Noviny p.R. Noviny p.R.

hydrantová Severočeské
síť
vodovody a
kanalizace, a.s.

neomezeně

mobilní pož.
technika těžká
mobilní pož.
technika těžká

___________________________________________________________________________

Čl. 7
Ohlašovny požáru
Ohlašovny požáru pro obec Noviny pod Ralskem jsou následující :
a) Hasičský záchranný sbor
b) Obecní úřad Noviny pod Ralskem

telefonní číslo 150

Ohlašovny jsou označeny tabulkou " Ohlašovna požárů "

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Požární poplach v obci se vyhlašuje :
Voláním " HOŘÍ "

Čl. 9
Právní postih
1. Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, může jí být
uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 58 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Poruší-li podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou obce fyzická
osoba, může ji být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni zveřejnění na
úřední desce Obecního úřadu v Novinách pod Ralskem tj. 21.9.2006.

Miroslav Jech
starosta obce

Vyvěšeno 6.9.2006
Svěšeno 21.10.2006

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního
poplachového plánu okresu Česká Lípa
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu pro
katastrální území Noviny pod Ralskem :
Stupeň požárního poplachu

Jednotka požární ochrany

Výjezd JPO
v kategorii JPO
________________________________________________________________
SDH Mimoň I
II.
HZS okr. Česká Lípa
PS Jablonné v Podještědí

I.

I.
SDH Stráž pod Ralskem
III.
________________________________________________________________
SDH Zákupy
III.
II.
SDH Brniště
III.
________________________________________________________________
HZS okr. Česká Lípa
I.
CPS Česká Lípa
SDH Jablonné v Podještědí
III.
III.
SDH Doksy
III.
SDH Nový Bor
II.
SDH Jestřebí
III.
SDH Sloup v Čechách
III.
SDH Cvikov
II.
________________________________________________________________
Z.

Jednotky povolané ve III. stupni požárního
poplachu a další jednotky PO okresu,
sousedních okresů, nebo vybrané síly a
prostředky HZS ČR.

Stupeň požárního poplachu vychází z potřeby nasazení jednotek PO a dalších
odborných pohotovostních a jiných služeb potřebných ke zdolávání požáru a
záchranných prací.

O vyhlášení určitého stupně požárního poplachu rozhoduje operační středisko na
základě stupně přijaté klasifikace stupňů a hodnocení závažnosti případu. O
velikosti vyhlášeného stupně rozhoduje operační středisko.

