
Obecně záv azná vyhláška
obce Bošín

č.512009

Obec BoŠÍn na základě usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2oo9 podle § 29 odst. 1
písm o) bod 1. zákona Č. 133/19B5 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisŮ,
§ 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisŮ a podle § 10 zákona č. t21/2oo0 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ vydává obecně závaznou vyhlášku

. požárni řád obce

čl. r
úvodní ustanovení

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

čl. z
obecné ustanovení

KaŽdý je povinen poČÍnat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
Život a zdraví osob, zvířata a majetek; pYi zdolávání požárŮ, živelných pohrom a jiných
mjmořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím
váŽnému nebezpeČí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-lí mu v tom
důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc1).

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární
ochrany ve vŠech prostorách, které uŽÍvají k provozování činnosti. Za plnění povinností
na Úseku poŽární ochrany u právnických osob odpovídá statutáiní orgán
a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. provozule-li
Činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní
povinnosti na Úseku poŽární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto
Prostor, nenÍ-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení
osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany2).

čt. s
Vymezení Činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany

v obci

|7) Za zabezpeČení poŽární ochrany v rozsahu pŮsobnosti obce odpovídá obec Bošín,
která plní v samostatné a přenesené pŮsobnosti povinnosti, vyplývajíci z předpisů o
požární ochraně,

(2) Ochrana životŮ, zdraví a majetku
a jinými mimořádnými událostmi v katastru
požární ochrany

a) jednotka Hasičského záchranného sboru
Generála Svatoně, 566 01

občanŮ před požáry, živelními pohromami
obce, je zajištěna následujícími jednotkami

Pardubického kraje, stanice Vysoké Mýto,

1)51odst,2zákonač.
2)§2odst.2zákonač. 133/19B5 Sb., o požární ochraně,

133/1985 Sb,, o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisŮ
ve znění pozdějších předpisŮ

l , :



b) jednotkou sboru dobrovolných hasičŮ obce (JSDHO) Bošín,

Kategorie, poČetní stav a vybaveni poŽární technikou těchto jednotek požárni
ochrany jsou uvedeny v příloze č. 5.

(3) K zabezpečení úkolŮ podle odstavce 1 obec
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně
jedenkrát za 6 měsícŮ a vždy po závažných mimořádných událoŠtech majících vztah
k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu;

. starosta obce, který
o přijímá opatření k zajiŠtění neprodleného odstranění zjištěné požární

závady,
. kontroluje plnění povinností na úseku požární ochrany prostřednictvím

osob, které jsou pověřeny plněním povinností na úseku požární ochrany,

. velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, který. odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené JsDHo, zřizovateli této
jednotky,

. dohlíží na činnost jemu podřízené JSDHO,

. řídí a koordinuje činnost JSDHO,

. řídí, organizuje a ověřuje odbornou přípravu členů JSDHO,o sleduje stav zdrojŮ poŽární vody ve obci a jejich přístupnost včetně
označení, vyžadují-li to předpisy,

. zajišťuje zkoušení věcných prostředků a kontrolu techniky podle
příslušných předpisŮ,

r pr€v€fltivní požární hlídku
o ta se zřizuje při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,. jejím Úkolem je dohlížet na dodržování předpisŮ o požární ochraně a v

případě vzniku poŽáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob,
přivolat jednotku poŽární ochrany a zúčastnit se tikvidace požáru,

čl. +
Podmínky poŽární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době

zvýŠeného nebezpeČÍ vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(7) ZabezpeČení poŽární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
stanoví nařízení Pardubického kraje a vyhláška obce. Tato dokument-ace rovněž stanoví
odpovědnost za plnění podmínek požární bezpečnosti při těchto akcích.

(2) Podmínky poŽární bezpečnosti při akcích, kde se používá otevřený oheň nebo jiné
zdroje zapálení (např. ohňostroj, pálení čarodějnic, ukázky s použitím otevřeného ohně;,
pouŽÍvají se hořlavé kapaliny, hořlavé nebo hoření podporující plyny (např. plnění
balónkŮ. plynem), elektrické nebo plynové spotřebiče ve, stáncíón, stu noui předpisy
upravující povinnosti na Úseku požární ochrany včetně ČSN, technických poaminet
a návodŮ vztahující se k požární bezpečnosti výrobkŮ nebo činností a'dále pokyny
odpovědných osob pro zajištění požární ochrany při těchto akcích. Uvedené činnosti se
považují za činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,

Podmínky poŽární bezpečnosti pro provádění těchto činností se zřetelem na místní
situaci jsou stanoveny v PYÍloze 2.



Na dodržování předpisŮ o požární ochraně v těchto případech dohlíŽÍ preventivní
požární hlídka. Konkrétní úkoly preventivní poŽárni hlídky, poČet ČlenŮ preventivní
požární hlídky atd. stanoví přís|ušná dokumentace.

Za plněni podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýŠeným nebezpeČÍm
vzniku požáru odpovídá právnická a podnikajicí fyzická osoba nebo fyzická osoba, která
tyto činnosti vykonává.

(4) za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku poŽáru se dle místních podmínek
považují objekty uvedené v Příloze 3.' poámíniy požární bezpečnosti v těchto objektech jsou stanoveny v poŽárních řádech,
v oředoisech upravuiících povinnosti na úseku poŽární ochrany vČetně technických
poJ.in"[a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobkŮ nebo činností a dále
pokyny odpovědných'osob pro zajištění požární ochrany v těchto objektech.' 'Zá 

plnění podmínek požární bezpečnosti v objektech se zvýŠeným nebezpeČÍm vzniku
požáru odpovídá právnická a podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, která tyto
objekty vlastní nebo užívá.

(5) Zabezpečení požárni ochrany v budovách zvláŠtního významu stanoví Nařízení
Pardubického kraje.

(6) Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpeČÍ vzniku poŽáru stanoví
Nařízení Pardubického kraje.

(7) za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárŮ se dle místních podmínek povaŽuje

a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem sráŽek,
nízkou půaní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou tep|otou vzduchu a kdy vane
suchý vítr 1dále jen ,,období nadměrného sucha"),

b) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin (dále jen
,,období sklizně"),

c) topné období,

(B) Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku poŽáru v období nadměrného sucha
nebo období sklizně se rozumí

a) lesní porosty6) a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů
b) suché travní porosty
c) plochy zemědělských kultur
d) sklady sena, slámy, obilovin
e) další místa, na kterých se provádějí činnosti dle odst, 7 písm. b

počátek a konec účinnosti preventivních opatření platných pro dobu zvýŠeného
nebezpečí vzniku požárŮ, jakož i území, kterých se tato opatření dotýkajÍ, vyhlaŠuje
obec svým nařízením, zveřejněným na úřední desce nebo v místních sdělovacích
prostředcích,' podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku poŽárŮ jsou
stanoveny v Pííloze 4.

Za plnění podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpeČÍ vzniku poŽáru

odpovídá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje svoji Činnost v obci
a fyzická osoba.

čl. s
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy Či jiné mimořádné události v katastru
obce je zabezpečeno ohlašovnou požáru uvedenou v čl, B.



(2) ochrana životŮ, zdraví a majetku občanŮ před poŽáry, Živelními pohromami
a 3inými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpeČena jednotkami poŽární

ochrany, viz čl. 6 a příloha č. 5,

čl. e
Jednotky sboru dobrovolných hasiČŮ obce, kategorie, poČetní stav

a vybavení

(1) obec zřizuje JSDHO Bošín. Kategorie, poČetní stav a vybavení poŽární technikou
JSDHO je uvedeno v příloze č. 5.

(2)-členové jednotky požární ochrany se při vyhlášení poŽárního poplachu co
neirycňte3i dostaví do. požární stanice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

č1.1
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé

použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů
a podmínky pro zajištění jejich trva!é použitelnosti

(1) Zdroje vody pro hašení požárŮ a další zdroje poŽární vody, které svou kapacitou,
umísiěním a-vybavením umožní účinný požární zásah jsou uvedeny v Příloze Č. 0.

(2) obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznaČením zdrojŮ
vody pro hašení požárŮ, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám poŽární ochrany uvedeným
v Příloze č. 5.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojŮ vody pro hašení poŽárŮ je povinen tyto udrŽovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro haŠení
požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a

trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdroji vody pro haŠení a pozemku
u .rgioj." yody p;o hašeníje povinen v nezbytně nutných případech (zejména při

zdolávání požárů, jiných živelných pohrom a závažných havárií) zajistit volný příjezd pro
mobilní požární techniku (cisternové automobilové stříkaČky, automobily s Čerpadly
apod,) a umožnit přístup k těmto zdrojŮm,

Vlastník převede prokazatelně tut_o povinnost na dalŠÍ osobu (správce, nájemce,
uživatele), nevykonává-li svá práva vŮči pozemku nebo komunikaci sám.

čl. e
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze h!ásit požár a zpŮsob

jejich označení

(1) pro ohlášení požáru slouží číslo tísňového volání linky 150 (tísňové volání na

krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje). Použití této telefonní linky je bezplatné.

(2) obec zYizuje místa, odkud lze hlásit poŽár. Tato místa jsou oznaČena tabulkou
,,Místo, kde lze hlásit požáť'

. na obecním úřadě v Bošín, Bošín B, (pouze v pracovní době), telefon 724LB6296

(3) pro ohlášení požáru použít vždy nejrychlejší možnost ohlášení.

(4) Činnosti zaměstnancŮ, popřípadě dalších osob při vzniku požáru vymezují poŽární
poplachové směrnice, vypracované pro objekt nebo prostor.



čl. g
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního popláChu v obci pro členy JSDHO se provádí:
a) signálem "poŽÁnruÍ popLAcH', ktený je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
pb OoOu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

čI. to

Seznam sil a prostředkŮ 3ednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v Příloze č. 1.

čl. rr
sankční ustanovení

porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat
jako přestupe[3) a právnickými a podnikajícím.i fyzickými osobami při výkonu jejich
podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt*j,

čL lz
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčeny_.povinnosti týkající se poŽární ochrany při akcích
stanovené zvláštními právními předpisys).

(2) podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní poŽární hlídky jsou uvedeny
v příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

čl. tt
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

\Á_\-l
Jana stiboříková
Místostarosta

,Ůr, .--^-\

Josef Majdiak
Starosta

3) 
§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisŮ,

4) § 11 odsť, 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
u) Zejména zákon č. 133/1gB5 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláŠka Č.

246/2001 Sb., o stanovení podmínek poŽární bezpeČnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
'e)g 

2 písm. c) zákona č.2Bg/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění někter,ých zákonŮ
(tesní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ,

') vyhtáška č, 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách.

fffiň
" ffi/,W *

\§;Ký



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5.

Seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany
podle požárního poplachového plánu kraje

(1) Seznam sil a prostředkŮ jednotek poŽární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárŮ obcí a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany,

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí
pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky
požární ochrany:

Stupeň
požárního
poplachu

První jednotka PO Druhá jednotka PO Třetí jednotka PO

I Jednotka HZS
Pardubického kraje,

požárni stanice
Vvsoké MÝto

JSDHO Choceň JSDHO Bošín



Příloha č. 2 vyhlášky č. 5.

podmínky požární bezpečnosti_při činnostech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Podmínky požární bezpečnosti při akcích

Pořadatel akce je povinen:
. stanovit org-anizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpeČení

včasné a bózpečné evakuace osob v souladu se zvláštními právními předpisy
. informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu a vhodným zpŮsobem

účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a znaČenÍ, upozorněním
v pozvánce nebo prezentaci akce

. porua je pořadatelem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, zřídit
v dostátečném časovém předstihu před zahájením akce preventivní poŽární hlídku,
stanovit úkoly pro její činnost, zabezpeČit její odbornou přípravu, zabezpeČit její 

.

označení a plnění rit<Ótů stanovený_ch preventivní požární hlídce zvláŠtními právními
předpisy. Splnění uvedených úkolŮ mŮže po dohodě s pořadatelem akce
zabezpečit vlastník, popřípadě provozovatel objektu, ve kterém se akce koná

. při akci, jejíž součástíje provádění činnosti se zvláŠtním rizikem (např. pyrotechnické
efekty a 

-oňňostroie) 
zajistit dodržování povinností stanovených zvláŠtními právními

předpisy
. oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět

pracovních dnŮ před jejím zahájením územně příslušnému odboru HasiČského
záchranného sboru Pardubického kraje

o pořadatel akce pořádané na místě, které není k tomuto ÚČelu určené podle zvláŠtního
právního předpisu je povinen;
. vytvořit podmíňky pro hašení požárŮ a pro záchranné práce, k tomu zejména

vymezit prostor pro př'ljezd a umístění mobilní požární techniky jednotek poŽární
ochrany, vyznačit zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu
mobilnÍ'poŽární techniky jednotek požární ochrany, u Únikových východŮ
a u odběrních míst požární vody

. na vhodných a trvale přístupných místech umístit v potřebném množství a druzích
hasicí přístroje. Zajistit po celou dobu akce a nezbytnou dobu po skonČení akce
volný přístup k těmto hasicím přístrojŮm

o zajistit př'ljezd a prŮjezd mobilní požárni techniky na místo
. při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem

zapálení (Žnavé částice, žhavé předměty apod.), přijmout opatření k zabránění
vzniku a šíření požáru a použít požárně bezpečnostní zařízení ke sníŽení
hořlavosti hořlavých látek (scénických staveb, dekoracÍ, textilií apod.) podle
zvláštního právního předpisu

. při akci uvňitř uzavřeného objektu zajistit zákaz plnění balónkŮ p|yny, které ve
směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén)

Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích

Pořadatel akce je povinen:
. organizačně a technicky zajistit splnění podmínek pozární bezpečnosti při akci,

přitom zejména stanovit povinnosti vŠech osob podílejících se na tomto
zajištění a prokazatelně tyto osoby se svými povinnostmi seznámit; při



opakovaném pořádání akcí na shodném místě a za shodných podmínek lze pro
tyto akce splnění podmínek zajistit_ společně

o zajistit prostřednictvím odborně zpŮsobilé osoby nebo technika požární ochrany
nebo preventisty požární ochrany nebo velitele preventivní požární hlídky
kontrolu plnění podmínek požární bezpečnosti při akci a kontrolu povinností
stanovených právními předpisy o požární ochraně, a to před zahájením akce,
v jejím prŮOěnu a po ukončení; při akci, jejíž součástíje provádění činnosti se
zvláštním rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje) nebo efekty
s otevřeným ohněm, zajistit dodržování tohoto opatření prostřednictvím odborně
zpŮsobilé osoby nebo technika požární ochrany

. nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární
bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce

o přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které
nelze odstranit a pokud by byl znemoŽněn Únik, evakuace nebo záchrana osob
nebo majetku

povinnosti účastníků akce

Každý účastník akce včetně účinkujícího je povinen:
. dodržovat opatření stanovená pořadatelem akce
. dodržovat pokyny pořadatele akce, pořadate|ské služby a preventivní požární

hlídky vydané k zabezpečení požární ochrany při akci
. nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný

prostředek
. nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno

v podmínkách požární bezpečnosti jinak
. manipulovat s běžnými prostředky (např. zapalovač a podobná zapalovadla) tak, aby

nedošlo kpožáru

l
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Příloha č. 3 vyhlášky č. 5.

Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považují objekty obce:

a) objekt sv. Filomeny (kaple)
b) prostory, ve kterych se konají akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob



Příloha č. 4 vyhlášky č. a,

PodmínkY PoŽární bezpeČnosti v době zvýšeného nebezpečí vznikupožárů

zabezpečení požární ochrany v období nadměrného sucha

Y.i::;liladměrného 
sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

. kouřit, rozdělávat nebo udržovat oheň
' Ve vzdálenosti menŠÍ neŽ 15 m od skladŮ sena, slámy, obilovin kouřit, rozdělávatnebo udržovat oheň. odhazovat hořící nebo doutnaiící předmětv. odebírat vodu ze zdrojů k hašLní'požárů ř jiný, účelůmr používat zábavnou pyrotishniku á podobné uýroOkv
' vjíŽdět motorovým vozidlŮm na lesní, p"r.i.J.Ú a suché travní porosty, vyjmavozidel vlastníkŮ IesŮ. kteří zabezpečiuji Óp",-*; pro dobu zvýšeného nebezpečívzniku PoŽárŮ a dále motorových;;;ř;ř;Juii"unY.n k přepravě píce při skliznia Úrody pYi Žních; tato vozidla jsou pri iizáJ po poti neuo při práci v místechskladování vybavena lapači ;isŘer něuď;iňv,'' o6ooony,'' zařízením. tábořit mimo vyhrazená mísla

Zabezpeěení požární ochrany v období sklizně
v tomto období je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit:

' 
;;,['"1Í|enosti 

menŠÍ neŽ 15 m od ploch zeměděiských [ultur, skladů sena/ slámy,
. při práci na obilních polích

PodmínkY Pro Provádění nezbytných.svářečských prací v blízkosti menší než;euvedeno výŠe od PozemkŮ s obilím a v blízkosti ,ŘĚa[ ,ena a slámy stanovízvláštníprávní předp;5Z.l.

v období sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovatnezaoraná strniště.
V ostatních PříPadech je nutno provést taková opatření, která zabrání ohroženímajetkU a osob: 

lll, l\lLlu,qulolll L

o Plocha, na 
\!9.1a 

jsou_zbYtky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2 a při této činnostimusí být zajiŠtěna Přítomnost'ne;méně ovou oloÉ vybavených nalicími prostředkya po dobu B hod od ukončení spálování místo kontrolovat

Při sklizni obilí Přednostně sklízet obilní porosty na ohrožených místech např, podélŽelezniČních tratí a veřejnýctr komuňirací do uraaĚná.ti'rs . a neprodleně po skliznisklidit slámu a tyto pruhy zaorat.

Podmínky požárni bezpečnosti v topném období
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Každý je povinen:

řídit se při instalaci a užívání spotřebičů paliv určených k vytápění objektů
PředPisY Pro instala^ci, umístěnÍ, uŽÍvání, obsluhu a údržbu topidla, uóržování
komínŮ a kouřovodŮ a skladování paliv, plnit a dodržovat podmínŘy stanovené
právními předpisy
dodrŽet bezpeČné vzdálenosti spotřebičŮ paliv od povrchŮ stavební konstrukce,
pod|ahové krytr|y a pořizovacích předmětŮ z hořlavých hmot, které jsou
stanoveny v prŮvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spótřebičÓ, v ostatních
případech se za bezpečnou vzdálenost považuje

.V ..vo

' u spotřebičú na pevná paliva vzdálenost Bo0 mm ve směru hlavního sálání
a 200 mm v ostatních směrech

-v ,.vo

' u sPotřebiČÚ na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičŮ vzdálenost 500
mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

ToPným obdobím se rozumí obdobÍ, kdy je spotřebič paliv určený k vytápění používán.
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Příloha č. 5 vyhlášky č. a.

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jednotek PO

Dislokace JPO Kategorie
JPo

Počet
členů

požární technika

Jednotka HZS
Pardubického kraje,
požární stanice
Vvsoké Mýto

JPo I I+2
1+1

cAs 24
cAs 32

JSDHO Choceň JPo II 1+3,
1+7

cAS 24
DA 12 A31

JSDHO Bošín JPo V S12
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