
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TŘI DVORY 
č. 2/2007 

kterou se vydává požární řád obce Tři Dvory 
 

Zastupitelstvo obce Tři Dvory schválilo a vydává dne 15.11.2007  v souladu s ust. § 10 písm. 

d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s ust. 

§ 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, a s ust. § 15 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce Tři Dvory: 

 

Čl. 1 

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

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením PO v obci 
 

1) Za požární ochranu zodpovídá obec a k zajištění: 

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů 

b) jmenuje velitele jednotky SDH a preventistu. 

2) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce ve lhůtách jimi stanovených a vždy  

    po každém závažném požáru v obci. 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru 

 
Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto řádu považují: 

- období mimořádného sucha 

- období sklizně píce a obilovin 

- topné období 

- vznik jiných mimořádných událostí se zvýšeným požárním nebezpečím 

- shromáždění většího počtu osob při různých akcích 

 

Čl. 4 

Nepřetržité zajištění PO 
 

Nepřetržité zajištění PO v obci zajišťuje: 

- územně příslušný hasičský záchranný sbor 

- sbor dobrovolných hasičů 

 

Čl. 5 

Jednotka SDH, technické vybavení, početní stav a typ jednotky 
 

Jednotka SDH tech. vybavení početní stav typ jednotky 

 
Tři Dvory 

 

 
PPS 12 

 
1 družstvo 

 
JPO V. stupeň 

 



 
Čl. 6 

Zdroje požární vody 
 

Pro účely PO je možno v celém obvodu obce využít: 

a) Koupaliště 60 000 m3 

b) Požární nádrž Na Baště 30 000 m3 

c) Požární nádrž Kalužka 15 000 m3 

d) Hydrantová síť obce 

 

                Čl. 7 

               Ohlašovny požárů 
 

V katastru obce je možno využít pro nahlášení požáru  

a)Ohlašovny požárů obce  - obecní úřad v pracovní době 

b)Místa pro ohlášení požárů obce – veřejné telefonní stanice 

- u obecního úřadu 

- Labská ulice 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlašování poplachu 
 

Požární poplach je vyhlašován místním jednotkám v obci sirénou. 
 

 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků JPO z požárního poplachového plánu se nachází v příloze OZV . 

 

 

Čl. 10   

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení. 
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