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POZARNI R4.D OBCE BUKOVANY

cl. 1

IIvod

Zastupitelstvo obce Bukovany se na svém řádném zasedani dne 04'05.2010 usneslo rydat
na základě s29 odst'l písm.o) bod 1 zákona č' 133/1985 Sb.' o požámí ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. 6 10 písm. d) a $ 84 odst'2 písnr. h) zákoía č' 128/2000 Sb'. o obcích
( obecní ziízeíí ), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou r1'hlášku
.. Požámí iád obce Búovany".

čtz
Účel pÍedpisu

PoŽámí řád stanoví zásady organizace a provádění požání ochmny v obci Bukovany

čt.:
ořganizace Po

A) obec spolupracuje s osobou odbomě zpťrsobilou dle $11 odst.1 Zá.kona o oP. Tato
osoba plní úkoly r'ypýajici ze zákona č' 133/1985 sb., o oP

- Zplacovává a vede dokumentaci Po obce
- Provádí kontrolní činnost v oblasti Po
- Provádí prer'entir'ní kontroly:

a) v objektecb ve vlastnictví obce
b) v dodržovrfuí podmínek Po stanovených obcí

plo akce, kteryich se zúčastňuje větŠí počet osob
c) v objektech fyzických osob a podnikajících

osob'na základě předběžné dohody ( smlouvy )_ Dohlíží na zabezpečení Po v obci:
a) ohlašovny poŽadl a nísta' odkud lze hlásit

poŽár ( označení' qrbavení, pouŽitelnost )
b) tn''alou použitelnost stanovenirh z&ojů

vody pro hašení poŽáru
c) plnění ustaíovení požámího řádu obce
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B) obec zřizuje JSDH Bukovany ve složení:

VeliteliednoÍkv (LAtJco Vledimír
ýeliteldružstva SACHER Milan
3troiník )ARlL Vladimír
alen 'AuLus František )AuLus zdeněk HLJRDA Jan

lELER staňislav fRPKA Jen BODNARIK Ladisla!
ZOLDAN Jaroslav tUPPERT Ateš NEcHALA VáclaV

C) Kategorie jednotk}' sboru dobrovolĎých hasičů obce. její početní stav a ./]_ba\ eni|

1. V obci je zřízená jednotka sboru dobrovolnj'ch hasičú obce kategorje JPo I .

(dále j en ,jednotka")
2. Minimální početní stav se stanovuje na 3 člerryjednotky
3' V.vbavení iednotky I Avia DA 12, CAs 32

Čt.+
zdťoie požáťní YodY a DodmínkY ieiich trr'alé Doužitelnosti.

A) Zdroje vody pro 1rašení:

B) vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení poŽríu je povinen qÍo udúovat v takovém
stalu, aby bylo umoŽněno použití požámí techniky a čerpání vody pro hašení'
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'řístuonost3ukovany 7-pí'iiezdoýé

(omunikace
Podzemní
hvdrant. síť

Obec Bukovany
a VOSS Sokolov

dle norem lobrá

fasntce zpřijezdové řéka ohře Povodí ohře dobřá dobrá

iticé zplíjezdové
komunikace

řeka ohřé Povodí ohře jobřá Dobrá

:lekt.árna
risová

Komunikace
v areálu

Hydrant,
ýoda ohře

Eléktrárna
Tisová

jlé norem Dobrá
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cl.5
seznam ohlašoven Dožáru

a) Hasičsry záchťainý sboť Kal]ovarského klaje
b) Policie České republikY, oo Habartov, Sokolov
c) Hasíčská zbrojnice JSDH Bukovany
d) veřejné telefonní automaty označeíé ..150"
e) oU Búovany

Tel.č.
I50

352 682 333, 158
73',7 730 043

150
352 682 45ó

čt. e
ZDůsob \ryhlášení požářního Doplachu

a) sirénou signálem v délce 2x25 sekund, stálý tón s 1x10 sekundovou plodlevou ( 25
sekund stálý tón. 10 sekund prodleva, 25 sekund stá]ý tón ) ovládanou z operačníbo
střediska HZS Karlovarského kaje, územní odbor Sokolov

b) volrírím HoŘÍ v člisti obce Bukovany ( kde je omezena slyšitelnost si.ény )
c) v případě poruch'v tech' zaříZení se \yh1ašuj e sirénou na poŽiímím automobilu

čt.r
vÝDis z DoDlachového Í'lánu Kťaie

Prc katastrální území|
Bukovanv u Sokolova.

V pŤípadě požáru v Závislosti na pŤíslušnán stupni poplachu zasahrrjí v obci Bukovany u
Sokolovanás1edující požární iednotky:

3tuDeň Jednotka PO

I

{zs soKolov
SDH BUKOVANY
SDH HABARTOV
sDH BŘEzovÁ
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čt's
Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná }Thláška nabývá účinnosti díem jejího zveřejnění na úřední desce
obecního uřadu Bukovany, tj' dnem 05.05.2010 a současně se fuší obecně Závazná lryhláška
č.212009 Požární Ťád obce Búovanv ze dne 0'1'08.2009.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 04.05.20l0'

," í_\

--Larz \ --/
ío1těcn Hanztru
místostarosta obce

.31"[,
Miroslav slroóek

v).věŠeno od| 05.05.2010 do: 21.05.2010
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