
Obecně závazná vyhláška 

Obce DOUDLEBY 

č. 8/2007   

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE DOUDLEBY 

Zastupitelstvo obce Doudleby se na svém zasedání dne 7.12. 2007 usneslo vydat podle § l0 a § 
84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů v souladu s § 29 odst.1 ) písm .o ) zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § l odst. 2 písmeno d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 
k provedením zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,tento požární řád. 

Článek l

Základní ustanovení 

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. 

Článek 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

V obci je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů JPO V , za jejichž činnost odpovídá 
velitel jednotky. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. 

Článek 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

Při pořádání akcí v kulturním domě v Doudlebech část Straňany – odpovídá pořadatel 
akce.Maximální kapacita sálu je 190 míst.

 Truhlářské, lakýrnické a kovovýrobné dílny a opravny automobilů a zemědělských strojů – 
odpovídá provozovatel

Zemědělské provozy a sklady – odpovídá provozovatel

Ubytovací a stravovací zařízení – odpovídá provozovatel 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dbáno příslušných nařízení a vyhlášek 
Jihočeského Kraje – krajského úřadu.
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Článek 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci 

Nepřetržitou službu zajišťuje centrální požární stanice HZS Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích ( tísňové telefonní číslo 150 nebo 112 ) 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána sirénou, při nebezpečí z prodlení 
mobilními telefony či spojkou.

Článek 5 

Kategorie jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení 

Obec Doudleby zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů JPO V , která provádí hašení 
požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další 
úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů jednotky SDH 
je 1+3 . Vybavena je PS – 12, PS -18, elektrocentrálou s osvětlením, motorovou pilou, 
prostředky pro likvidaci drobné ropné havárie a dopravním hasičským vozidlem Avia 
vybaveným dle příslušných vyhlášek MVČR . 

Článek 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

Jako zdroj požární vody slouží voda v podzemních hydrantech vodovodního řádu v obci. Jejich 
pravidelnou kontrolu smluvně zajišťuje firma Hasbu  IČ 14500655  ve spolupráci se zástupcem 
jednotky SDH v obci. 

Článek 7 

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 
použitelnosti 

Pro potřebu velkého množství vody lze použít řeku Malši .Její pravidelnou kontrolu zajišťuje 
velitel jednotky SDH a místa pro zřízení případných čerpacích stanovišť jsou uvedena v příloze 
č. 1 tohoto požárního řádu.

Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný 
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další 
osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci 
sám.

Článek 8 

Seznam míst kde  lze hlásit požár 

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požárů, vyhlásit požární poplach v obci a 
další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požárů. 

V obci Doudleby se požár ohlašuje na telefonních číslech
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Hasičský záchranný sbor  Č.Budějovice    tel.    150

Starosta obce                                               tel.   724190939

Místostarosta obce           tel.   602229598

Obecní úřad, Doudleby           tel.   387988957

  Článek 9 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci 

Vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH v obci se provádí sirénou v délce 2x25 

sekund s přestávkou 10 sekund. 

Článek 10 

           Výpis z požárního poplachového plánu kraje

Katastrální 
území

Stupeň 
poplachu

1.jednotka 2.jednotka 3. jednotka 4.jednotka

Doudleby 1.
HZS PS
Č.Budějovice

HZS PS
Č.Budějovice

JSDHO
Doudleby

JSDHO
Sv. Jan/Malší

2.
HZS PS
T.Sviny

JSDHO
T.Sviny

JSDHO
Ledenice

JSDHO
Borovany

Doudleby
část Straňany

1.
HZS PS
Č.Budějovice

HZS PS
Č.Budějovice

JSDHO
Doudleby

JSDHO
Sv. Jan/Malší

2.
HZS PS
T.Sviny

JSDHO
T.Sviny

JSDHO
Ledenice

JSDHO
Borovany

Článek 11 

Vymáhání plnění 

Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb.,o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 30 000,-- Kč. 
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Článek 12 

Ustanovení společná a závěrečná 

Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 
zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2 ,5 a násl. zákona č. 133 /1985 Sb.,o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit 
povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
§§42-44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci). 

                                                                   Článek 13

                                                Závěrečná a zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší původní Požární řád obce Doudleby z roku 1996.

Článek 14

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnost   30.12.2007

Místostarosta Starosta

Douda Václav František Rytíř

Vyvěšeno na úřední desce dne:15.12.2007

Sejmuto dne:
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