HAVABIJNÍ Ř ÁD
obce Benecko

lcr
záchranných prací v obci
I.I' Zabezpečováním požárníochrany (dále jen Po) a záchranných prací v obci jsou pověřeny
Jedn"otky sboru dobrovolných hasičůobce, které mají vymezeny týo činnosti:
í požárnízásah podle příslušnédokumentace Po.
2) Provádějí záchtanné práce při živelníchpohromách a jiných mimořádných událostech.
3) Podávají neprodleně zprávy o svém vyjezdu a zásahu na operačnístředisko Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje - uzemní odbor Semily.
4) Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.
1) Prováděj

I,2. ZabezpečovánímPo v obci jsou dále pověřeny preventivní požámí hlídky, které se zřtzují
při akcích, kteých se účastnívětšípoěet osob a které mají týo povinnosti:
1) Dohlížetna dodrŽování předpisů o Po.
2) V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchtaně ohroŽených osob.
3) V případě potřeby přivolat jednotku Po.
4) Zúč:astnitse likvidace požéru,

Cl.2 Podmín
clnnos
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnísituaci

ektech

v době

2,I.Každý je povlnen počínatsi tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a
zdraví osob, zvířata a majetek , Při zdo|ávění požári, Živelních pohrom a jiných mimořádných
událostí je povinen poskýovat přiměřenou osobní pomoc (nerystaví-li tím vážnému
nebezpečínebo ohroŽení sebe nebo osoby b|ízké,anebo nebrání-li mu v tom důleŽitá
okolnost) a potřebnou věcnou pomoc.

2.1'1. osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdolávánímpožáru
a) provést nutná opatření pro zácl.ranu ohrožených osob,
b) uhasit požár,jestliŽe je to moŽné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určenémmístě zjištěný poŽát nebo havarii nebo zabezpečitjejich
ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požámí ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požámíochrany nebo představitelů obce.
2.1.2. Věcná pomoc

Každý je povinen naýzvu velitele zásahu, velitele jednotky požárni ochrany nebo zástupců
obce poskýnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zaŤízenía iiné věci potřebnáke
zdo|ání p o žáru neb o havarie.
2.1.3. Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní nebo věcnou pomoc' jestliže jí v tom
brání dtiežitá okolnost, nebo jestliŽe by tím vystavila vážnémuohroženísebe nebo osobv
b|ízké.

umožnit vstup na nemovitost k
provedení opatření nutných ke zdo|ání požáru nebo k zamezení jeho šíření,popřípadě
k
provedení jiných zácbranných prací, zejména vyklidit nebo strpět r.7klizení poiemku,
odstranit nebo strpět odstranění staveb' jejich částínebo porostů. o potřebě a rozsahu těchto
opatření rozhoduj e velitel zásahu.

vnické oso
zajtstit, aby ve všech
prostorách, kteé užívajík provozování činnostíbyly plněny povinnosti na úseku požámi
ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy (například zákonč. 133/198j Sb',
o
požnníochraně, vyhláška ě. 24612001 Sb. o požámíprevenci, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon) a dalšími předpisy majícímivztahk Po. Jsou povinny zejména:
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoŽství a druzích požámí techniku, věcné
prostředky požarní ochrany a poŽámě bezpečnostní zaŤízeni se zřetelém na požárni nebezpečí
V provozované činnosti a udrŽovatje v provozuschopném stavu.
b) Vývářet podmínky pro hašení požárŮ apto záchranné práce , zejména - zřetelně označit číslotísňovéhovolání (ohlašovny požárt:'), popřípadě uvést další
pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti,
- umožnit přístup ke spojovacím prostředkům a zabezpečit jejich
provozuschopnost a pouŽitelnost pro potřeby tísňového volání,
- udržovat trvale volné 3 m průjezdné šířky pŤíjezdových komunikací k objektům,
k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašenípožárŮ,
- udržovat volné únikovécesty a volný přístup k nouzovým východům, k
rozvodným zaÍízenímelektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k
věcným prostředkům požámí ochrany a k ručnímuov\ád'ání požá61ě bezpečnost ních zaŤízení.
c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požárníbezpečnosti qfrobků
nebo činností.
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostnímiznaěkami, pŤíkazy,
zákazy a pokyny ve vztahu k požámíochraně (včetně míst, na kterých se nachází věcné
prostředky požámí ochrany a požárrrě bezpečnost ní zařízení).
e) Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technika požární
ochrany nebo preventisty požární ochrany) dodrŽováni předpisů o- požámí ochraně a
neprodleně odstraňovat zj ištěnézáv ady.
f) UmoŽnit orgánu státního poŽarního dozoru provedení kontroly plnění povinností na
úseku požámí ochrany, poskýovat mu poŽadované doklady, dokumentaci a informace
vztahující sekzabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jímu|ožená
opatření'
g) Posky.tovatbezup|atně orgánu státního požárního dozoru qfoobky nebo vzorky nezbytné
k provedení požámě technické expertizy ke zjištěnípříčiny vzniku požáru'
h) Bezodkladně oznamovat uzemně příslušnémuoperačnímustředisku hasičského
zácbranného sboru |<rqe každý požár vznik|ý při činnostech, které provozuií. nebo v
prostorách, které vlastní nebo užívají,
2.3. Právnické osob)' a podnikající t'zické 9sob}z nesmí vypalovat porosty. Při ekologickém
spalování hořlaqfch látek na volném prostranství jsou povinny, se zřeteiem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šířenípožáru' Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně přís1ušnému
hasičskémuzác|.rannému sboru kraje' kteý můŽe stanovit dalšípodmínky pro tuto činnost,
popřípadě můžetakovou činnost zakázat.

SokÝ

m

a) Stanovit organizaci zabezpečení požárni ochrany

pÍovozované činnosti.

s

na požární nebezpečí

b) Prokazatelným způsobem stanovit a dodrŽovat podmínky požární bezpečnosti
provozovaných činností,případně'technologických postupů a zaŤízení,nejsou-li podmínky
ptovozování činnostía zabezpečov?ní Údržby a opÍav zaŤízenístanoveny
právním
'.,1ášt,,í-

předpisern.

c) Zajišťovat udtžbu, kontroly a opra\T technických a technologických zaŤízenízpůsobem
a ve lhůťachstanovených podmínkami požárníbezpečnosti nebo qyiobcem zaŤízení.
d) Stanovit z hlediska požárrrí bezpečnosti poŽadavky na odbornou kvalifikaci osob
pověřených obslúou, kontrolou, údržboua opravami technických a technologických zaŤizení,
pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpeěít provádění prací, které by
mohly vést ke vzniku požáru pouze osobami s příslušnou kvalifikací.
e) Mít k dispozici požarně technické charakteristiky r,yráběných, používaných'
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních
opatřeni k ochraně života a zďtaví osob a majetku.
Í) ZŤídit preventivní požámíhlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kteých
provozují činnosti se zvýšenýmpožétrnímnebezpečím
nebo s r,ysokým požámímnebezpečím
(nebo v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje, okresního úřadu, nebo obecně závazná
vyhláška obce).
g) Zpracovávat předepsanou dokumentaci požámíochrany, plnit podmínky požámí
bezpečnosti v ní stanovené a udrŽovat ji v souladu se skutečným stavem'
h) Zabezpeěit pravidelné školeni zaměstnanců o požární ochraně a o poskytnutí první
pomoci (případně i odbornou přípravu zaměstnanců, zaŤazených do preventivních požimích
hlídek a preventistů, požární ochrany).
2'5. Vlastník nebo uživatel zdrojů vod.v určeng i pro hašenípoŽáru je pov1nen týo udrŽovat v
takovém stavu, aby bylo umoŽněno použiti požárnítechniky a čerpánívody pro hašenípožáttl,

2.6.v

ů v souvisl

hektarů je povi{ren zabezpečit v době

rostech

zýšenéhonebezpečí vzniku požárůopatření pro včasné
zjištění požétru v lesích a proti jeho rozšířenípomocí hlídkovéčinnosti s potřebným
mnoŽstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiníMinisterstvo zemědělství
podle zvláštního zákona,

2.7. Fvzické osob)' jsou povinn}':
1) Počínatsi tak, aby nedocháze|oke vzniku požáru, zejména:
a) Při používánítepelných' elektrických' plynoých a jiných spotřebičůtím, Že
- při jejich používáníbudou dodrŽovat průvodnídokumentaci (návod výrobr:e na provoz,
kontroly, udržbu, obsluhu apod.),
- u spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace' budou postupovat podle
dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a qpů spotřebičů,
- při jejich instalaci budou dodrŽovat bezpečnévzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zařízovacích předměttl zhoŤlaých hmot, které jsou uvedeny v technické
dokumentaci nebo doloženy zkouškou; není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče doloŽena
zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví ji pod1e normativních
požadavků (CSN 06 1008)'
- v jejich blízkosti nebudou ukládat snadno hořlavé látky včetně paliv,
- je nebudou ponechávatbez dozoru, pokud je v návodu výrobce d'ozor vyžadován,
- budou ner,ychladlý popel ukládat do nehořlavýchuzavíratelných nádob,

- nebudou používatspotřebiče, u
do její odstra4ění.

kteých byla zjištěna závada ohrožujícíbezpeěný provoz až

b) Udržovat komíny a kouřovody v takovém stavebně technickém Stavu' aby byla zajištěna
požárni bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičri. Čisteni a kontrolu komínů
budou zajišt,ovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
c) UdrŽovat pořádek na půdách. !případě skladování hořlaých látek v půdníchprostorách
t5rto skladovatv bezpeěné vzdá|enosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínovéhotělesa.
d) Pevná'paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření
podporujících látek.
e) Při skladování látek majícíchsklon k samovznícenísledovat, zda ned'ocházi k procesu
samovznícení.
f) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin pouŽívat pouze obaly, nádrŽe nebo
kontejnery k tomuto účeluurčené.Hořlavé kapaliny neukládat ve společných a ve sklepních
prostorách býoqých domů nebo ubýovacích zaŤízení(s qýjimkou hořlaých kapalin
potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství40 litru v nerozbitných
přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič).
g) V jednotliých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní
automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných
obalech a nejr,ryše 20 |itrů olejů na jedno stání. V hromadných garážíchse pohonné hmoty ani
oleje neukládají, s ýjimkou provozních náplní azáIožniho palíva, kteró jsou součástívozidel.
h) Nádoby s hořlaými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve' sudy' kontejnery,
nádrže) umísťovatna snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům
chráněných místech. Ty'to nádoby nikdy neukládat v prostorách pod úrovníokolního terénu,
ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách
býovych domů a ubýovacích zaŤízení.
i) Počínatsi opatrně při skladování apoužíváníhořlaých nebo požámě nebezpečných látek,
při manipulaci s nimi nebo při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapá|ení.
2) Zqistit přístup k rozvodným zaŤízenímelektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a
topení.
3) Plnit pŤíkazy a dodržovat zákazy týkajíci se požérniochrany na označených místech.
4) obstarat požárně bezpečnostnízaŤízenía věcné prostředky požétrrri ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem.
5) Zajistit přístup k požarně bezpečnostnim zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za učelemjejich včasnéhopoužiti a dáIe udrŽovat tato zaŤizení a věcné prostředky v
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená
zaŤízeni a věcné prostředky ve vlastnictví čiužívání.
6) Vývářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo uživání podmínky pro rychlé zďoláni
požátu a pro záchranné pr áce.
7) Umožnit orgánu státního požárníhodozoru provedení potřebných úkonůpři zjišťování
příčinyvzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskýnout výrobky nebo
vzorky k provedeni požárně technické expertizy ke zjištěnípříčiny vzniku požátu.
8) oznamovat bez odkladu uzemně příslušnémuhasičskémuzáchrannému sboru každý
požár vznik|ý při činnostech, které r,ykonává' nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.
9) DodrŽovat podmínky nebo návody vztahýícíse k poŽární bezpečnosti qirobků nebo
činností.
en. kdo ie oovinen

led nad
následk
svéhojednání"je povinen dbát, aby týo osoby svým jednáním nezpůsobi|y požár a pečovat o
Íádný dozor nad dětmi a dbát, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým
látkám.

2.9. F}'zická osobp nesrní
Vědomě a bezdůvodně přivolat jednotku požárrrí ochrany nebo zneužítlinku
tísňového
.a)

volání.
b) Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost
poŽadovanou pro výkon takových prací zv\áštními právními předpisy.
c) Poškozovat, znevžívatnebo jiným způsobem znemoŽňov at použitíhasicích přístrojů
nebo jiných věcných prostředků póŽani ochrany a požárně bezpečnost
ních zařízení'
d) omezit nebo znemožnitpoužitíoznaěených nástupních pioch pro požámr
techniku.
e) PouŽívat barevné označenívozidel, lodí a letadel jednotěk požárniochrany.
f) Próvádět vypalování porostů.
2.10. Fyzická opoba je poYin+a umožnit výkon státního požárního dozoru
podle $ 35 zákona o
Po a ve stanovené lhůtě splnit opatření uloženáorgánem státního požárníio

dozoru.

Porušení někte4fch povirrrrostí na úseku požárni ochrany můžebý kvalifikováno jako
přestupek amiže byt pokutováno částkou aŽ do 25 000.- Kč.
2.1

1. Obec

na místní

1) Spalpvár}í hořlavýph látek na

ínk

volném prostranství.

a) Před spalováním hořlaqých látek na volném prostranství je každý povinen stanovit
opatření
proti vzniku a šířenípožáru (zajména spalování provádět ,, b"'p"ě.'é vzdálenosti
od budov a

hořlar,ych materiálů, spalovat pod stálým dozorem dospělé osobý, po skončení
spalování oheň
uhasit a popel uložit nabezpeěné místo apod.)
b) Spalování včetně navrhovaných opatření předem oznámitúzemně příslušnému
hasičskému
záchr annému sboru kraj e.
(Poznámka: Plošné vy'palování porostů je zakázáno !)
Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena !
2) Zák?" kouj"ní u l... u'áku4 odhu'o'ání hoří.í.h'.bo do*t'ují"í.h př.d*ětl,,,
rozdělávat oheň v lese a ve vzdálenosti do 50 m od ieho okraie

l.,.. ,áku'

také v ostatních prostorách a na místech' kde je
nebezpeěí vzniku požáru. Při činnostech s otevřeným ohněrrr (Žhaqými
ěásticemi, žhaými
předměty nebo jinými zdroji zapá|ení) brát zŤete| na hořlavé látky (součásti
staveb' dekorace,
textilie, skladovaný materiá|, r,ybavení objektu apod.) a provést opatření kzabránění
vzniku
poŽáru (případně ke sníženíhořlavosti látek).

5) Zřizování volných skladů sena a slámy

Volné sklady Sena a slámy (nad 50 m3; se smějí zřizovat

v bezpečnostnívzdálenosti
minimálně
- 300 m od závodi (skladů), v nichž se vyrábějí , zpracovávají nebo
uskladňují r,^ýbušnéči
lehce vznětlivé látky, nebo se na volném prostranství uskladňují
snadno hořlavé kapaliny,
- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských závodtla
středisek a od lesů,
- 60 m od veřejné komunikace,
- 50 m od okrajové budor,1r souvislé zástavby v obci, od činnéhranice skládky tuhých
domovních odpadů a od jiného volného skladu Sena a slámy'

- 30 m od elektrického vedení o vysokém
napětí.

Volný sklad'šena a slámy můŽe mít objem nejvyše
4000 m3. Jako jeden volný sklad
posuzuje také souvislá skupina stohů,
.
iejicnzc"ilovy objem je nejvýše 4000 m3.

Se

6) Při provádění činností,které představují zv|áštní
rizika(pyrotechnické efekty' ohňostroje,
plnění balónků plynem apod.) jsou osób{
iio"ádě;i.i .y.o činnosti povinny dodržovat
požadavky

zvláštníchprávních předpisů.', Plnění batontr: plynem'
který ve směsi se vzduchem
tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen,
vodíkj je zakětzáno'

7) Při poŤádání akcí na volném prostranství (např.
poutí apod') musí byt atrakce, prodejní
místa, stánky atd. umístěny tak' aby byl umoŽnůn
irůjezd požámí techniky a aby nedošlo
k zastavení nebo omezení přístupu kpožárně
bezpečnostnímzaŤízeníÁnebo věcným
prostředkům požární ochrany, kteréjsou potřebné
k proveden i zásahu,

obec můžese zřetelem na místní situaci stanovit podmínky
dodržování požfunibezpečnostiv
objektech se zvýšeným požárním nebezpečím,které
urči a podmínky dodtžování požární
bezpečnosti v době zvýšeného nebezpe8í vzniku požáru
(například v době mimořádného
sucha, v topném období a podobně).

NepřetrŽitě 24 hodin denně |ze h|ásit požér
nebo techn ický zásah na ohlaŠovnu požáru
Hasičskéhozácbranného sboru Libereckého kraje,
uzemníodbor Semily _ 48l62t840,
nebo spuštěním sirény na hasičských zbrojnicích
a obecním úřadě.

PŤi požarech ahavariích přednostně volejte telefonní
čísla:

sos

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie

158

Energetika

840 8s0 860

Pohotovost plyn

1239

Vodovod D. Š.

48162132s

Vodovod B,M,HŠ

721 158 111

Televize DŠ-Katroservis

481 625 453

Veřejné osvětlení

607 251 204

obec zŤizuje následující jednotku Sboru dobrovolných hasičťr obce:

SDH Benecko

jednotky:
velitele:
řidič - strojník:
řidiě - strojník:
řidiě - strojník:
strojník:"
strojník:
strojník:
strojník:
strojník:
hasič:
hasič:
velitel
zástupce

hasič:
hasič:
hasič:
hasič:
hasič:
hasič:
hasič:

tel: 603 21! 991. kategorie JPo
eč. 51{ 102
Martin Pohořalý, oŠ
68 2I8 g91
Pavel Šochovský,B
48I 582 828 604 85s 92O
Luděk Éanč,
603 282 5g7
Jiří Kučera,
606 532 5I8
Stanislav Kocour, B
607 127 92O
Kamil Tomáš, oŠt t8,
T7 17g 14O
Roman Tomáš, DŠ
605 532 7O4
Petr Hanuš, DŠ35,
481 545
604 924 84O
Radek Hanuš, B
T7 948 869
Pavel Drahokoupil, B
481 582 854 604 634 359
ZdeněkHanuš, DŠ
604 g24 849
David Pohořalý, J.Weisse 498, Jilemnice 737452 54O
Michal Urbanec, B
48f 582 g75 605 917 96g
Petr Kracík ,Bl79
604 602 670
Filip Urbanec, B 90
481 s82875 603 948 713
Milan Buček B 145
603 481 547
Matěj Hanuš DŠ35
132 612 794
Michal Hanuš DŠ43
731 317 606
Lukáš Kučera DŠ145
721 268 256

vozidlo: ASC

16 -

RTHP
12

požátní čerpadlo: PS -

B

476

90

vybavení:

DŠ

Y.

+o
I49
Hrabačov
Hrabačov
77
klíč
142
klíč
12
40
43

r. výt': 1964
r. qýr.: 1968

SPZ: SM

00

-

14

sTK

10/2011

vozidlo: CAS 25-RTHP t. výroby: 1978 SPZ: 3L2 32-72 sTKT2011
požární čerpadlo: PS -

8

r.

výr.: 7954, PS

12

Přehled o zdroiích v
ru
mtn
eiich
jsou
obcí
stanoveny následující zdroje požámívody:
Eeneqko
1. Hydrantová sít': veřejný vodovod (hydrant u hotelu Kubát'
pro hasení ěp:36,37,38,63,66,
90,102,106,749,154,164,765,174,776, 18a);
za
BroŽ:kovi
čp. tit p.o hasení čp:
ftydrant
35,38,49,88,I04,I30,I34,I38' I39,746,Í50, 167,I7I,772,173,I79,185);
hydrant nádrže u
lyžařského vleku HS{ (u garaží);ostatní domy z nejb|ižšíctrhydraniů'
2. P,ožární ná&že: U CKD Trakce čp. 46, soukromé b azény
I&1,+L Levínský potok' Benecký potok" Lhotecký potok
Horní Stěpanice
1. Hydrantová sít': veřejný vodovod,
2. Požárni nádrže: koupaliště Lhota Štěpanická , požámí nádrž Horní
Štěpanicepod čp.50,
požámí nádrž pod čp. 1 2, soukrom é bazény
3. Poto=ky: Lhotecký potok, místnívodoteč u Benátek' Cedron
Dolní Štěppnice
1. .H)zdrantová qít': veřejný vodovod
2. Y odní n4drže: rybníčekna Sokolce za ěp. 26, soukrom é bazény
3. Potoky: Iizerka, Cedron

Mrklov
Hv4rantová píť:veřejný vodovod
2,Yoěnínádtže: vodojem Horní strana, nádržpro MVE ke mlýnu, soukromé
bazény
4. Potoky: Cedron, vodní zarážkau čp.14 a u Bubeníků
1.

Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašenípožárije povinen
týo udrŽovat v takovém
sta\.u, aby bylo umoŽněno trvalé pouŽití požárnítechniky a ěerpánivody
pro hašenípožártl.
obec prostřednictvím hasičských sborů provede alesptR jednou
kontrolu funkčnosti
'oe,,j
vodních zdrojů.

CI.8 Seznam ohlašoven požárů
V katastru obce jsou týo ohlašovny

poěínat j ako ohlašovn a požárů,:

Benecko
Miloslav Urbanec, Benecko 90,
Pavel Šochovský'Benecko 149,
Alena Lachmanová, Benecko 145,
Pavel Urbanec, Benecko 64
Radek Hanuš, Benecko i2

požétri,a|e

i každý vlastník telefonní stanice by si měl

tel.: 481 582 875 Pension Sychrov
tel.: 481 582 828
tel.: 481 582 835
tel.: 1313 19900
na Levínku

tel: 737 948 869

Horní Štěpanice
Pension Na Rychlově čp. 18
Pavel Fajstavr, Lhota Štop. ep. s
obecní úřad Benecko
Chata Pohlednička, H. Štěpanice 41
Zdeněk I ebavý, H. Štěpanice 3 3
Josef Erlebach, H. Štěpanice 45

481582923 Mladá Fronta
481 582738 pila
481 582 625
481 582 682
481 582 189
tel.:732 574 633

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

DoIní Štěpanice
Martin Pohořalý, D. Štěpanice 46
František Šmid, D. Štěpanice 72
František Kynčl, D. Štěpanice 89
Josef Novák, D. Štěpanice 1O2
Kamil Tomáš, D. Štěpanice 118

tel.: 603 218 991
tel.: 481 545 231

tel.:481 582277
tel.: 481 454146
tel.:737 179 140

Mrklov

Jiří Šír,Mrklov 9
Jiří Han"uš' Mrklov 54

MÓhwa|dovabouda,

Ža|ý

tel.: 481 582 941
tel.: 604 283 879

7

tel.:499 422131

ohlušou'y požáry'}.'u,í.byt o'nuč.'y t4bulko.,''ohlušo,,np
ooŽá..,,'

odkud lze hlásit požát pak tabulkou,,Zdehlaste

ČLq

poz*;"il

(případná dalšímísta
symbolem telefonního čísla150)

rníh

Požární poplach je místníjednotce SDH obce r,yhlašován následujícími
způsoby:
a) Požámí sirénou signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x
10 sekund prodlevou (tzn.:
25 sec. stálý tón, 10 sec' prodleva, 25 sec. Stálý tón). (Celostátně platný
tvar siinálu)
Zkouška sirény se provádí kaŽdou 1. sobotu v měsíci ve 12,OO hodin
signářem v délce 15
sekund stálý tón.
b) Hlasitým opakovaným voláním ..HoŘÍ'' v částech obce kde je
omezenáslyšitelnost sirény.

Cl. 10 Seznam sil a prostředků iednotek PO požárního poplachového plánu
4
ok..,u
PoŽární poplaghov.Ý. plá.n okres\r Semil}u .tu''ou.,1.7^fl*.,středě.,í
a 1asilní jednotek Po
se1]t1 ye
:dď::y?n! yozartt (a k dalšímzáchranným pracím v
::"'.^"'1::':ff,l,:9:1
důsledku živelných pohrom a jiných mimořádných
událostí)'
Stupně požámího poplachu vycházejí z potŤeby nasazení sil prostředků
a
- o vyhlášení
určitéhostupně rozhoduje operačnía informační středisko HZS.
Stup eň požámího poplachu
může bý změněn na základě p o Ž adavku ve l it el e zás ahu.
Jsou stanoveny následující stupně požárního poplachu:
I. stupeň - ''malý případ'' - jsou ohroŽeny: Části jednotlivých
budov, jednotlivé prostředky
osobní nebo nákladní doprar,y, plochy územído 50ó m2, ohroženy jednotlivé
osoby'
II. stupeň - ''střední případ'' - jsou ohroženy: Celéjednotlivé
bujor,y, jednotlivé prostředky
bromadné dopravy osob, plochy uzemí do 10 ooo m2, ohroženy
desítký ósob.
III' stupeň - ''velký případ'' - jsou ohroŽeny: Několik budov
najednou, soupravy že|ezniění a
letecké přepravy, plochy uzemí d,o 1 km2, povodí řek, linie próduktovodů'
ohroŽeny stovky

osob.

-Z
- jsou ohroženy: Celé urbanistické celky, plochy uzemí
nad
.,,,katastrofa''
}V."stu,ne1
kmL, ohroŽeny tisíce osob.

1

operačnía informaČní středisko.

ProúčelyoperačníhořizeníjednotekPo.:okreseSemilyjezŤízenol@
středisko Hasičskéhozáchranného sboru
libqrpckého kraj é. územníodbor'' ('' oPli6j:
Jeho sídlo je v Semilech,
NábřeŽí Sv. Čecha 185,-t.l.;81

6

21

84O

-

1,

fax: 48 I 621 372

Ián
Katastrální území:Benecko, Dolní Štěpanice, Mrklov ves a
osada ŽaIý, Horttí Štěpanice
ves s osadami ŠtěpanickáLhota, RycHóv aZákoutí.
Stupeň nebezpečí:JI B

V případě požáruzasahují v obci následující požárníjednotky:
Jednotka PO

Stupeň

HZs
HZS

I.

il
ilI
Z.

LK
LK

Kategorie

-{9oHq-paní Štěpanióe
JsDHo Vítkovice
JSDHO Víchová nlJiz.
JSDHO Studenec
rrZU

JPO

požárnístanice Pl Jilemnice
požární stan.ice Pl Vrchlabí

L|Í poŽarni

stanice

JSDHO Poniklá
JSDHO Jablonec nlJiz.

I
I

v t2
III

v /2

Cl

ilI

Semily

I

ilI

Jednotky povolané do III. stupně požárního úpl""h" d"lší
jednotky Po kraje-, ostatních krajů nebo vybrané síly a"
prostředky HZS ČR

utl

P,ožárníjednotkyjsounamístopovoláványprostřednict,,i.op.iffi
Uzemního odboru nebo na lryžádánívelitele zásahu,
Při r,yhlašování přímo vyššíhostupně jsou povolávány automaticky postupně jednotky
od
Nejnižšíhostupně.

Pozniímka:

Požámístanice

Pl :

stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, která organizuje
jeden ýjezd k zásahu.
Požární stanice C1 : stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 40
tisíc, která organizuje

dvaýjezdy kzásahu,

čl. 11 Závěrečné uqtanovení
Havarijní řád obce Benecko nabyváplatnosti dne 1.3.2011.
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 24,2.201I,

'

!

t{-

rr

l1

",.'t'1" "'
starogl4
"

Í

