Obecně závazná vyhláška Obce Činěves č. 1/2006
Zastupitelstvo obce Činěves se na svém zasedání dne 30.1.2006 usneslo vydat na základě §29 odst.1
písm.o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10
a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce Činěves
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Činěves upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15
odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Činěves je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce Činěves (dále jen „SDH Činěves“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami
požární ochrany, které jsou uvedeny v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí požárního řádu
obce.
2. K zabezpečení úkolů podle odst.1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu obce. Konkrétní určení osoby a
rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje
pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí.
Požární bezpečnost při provozování těchto akcí zabezpečuje pořadatel akce.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období jarních a podzimních úklidů na zahradách – za požární bezpečnost odpovídá osoba
provádějící práce
b) srážkově podnormální měsíce a období červenec a srpen – požární bezpečnost v tomto období je
zabezpečena vyhlášením zákazu rozdělávání ohňů
c) topné období
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) truhlářství p. Horák – areál býv. ZD v obci

b) truhlářství p. Beran – areál býv. ZD – přestavba kravín
c) areál býv. ZD - kravíny
d) sokolovna - čp.262
Požární bezpečnost v těchto objektech zajišťují majitelé uvedených nemovitostí.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v příloze č.3. Příloha č.3 je nedílnou součástí
požárního řádu obce.

Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec Činěves zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č.2.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.2. Příloha č. 2 je nedílnou
součástí požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice obce Činěves nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
Zdroje požární vody pro hašení požárů, ze kterých lze mobilní požární technikou nebo
technickými prostředky PO odebírat vodu, jsou:
a) přirozené: rybník Zásadník
b) umělé: hydrantová síť obce
požární nádrž „Krsovník“
požární nádrž v areálu firmy Horák
2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení
požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodné příjezdové komunikace, který v
jednom vyhotovení předává jednotce SDH Činěves a jednotkám HZS Poděbrady a Nymburk.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o PO, umožnit
použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost
čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit

volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
Obec zřizuje ohlašovny požáru, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ a
jsou uvedeny v příloze č.3. Příloha č.3 je nedílnou součástí Požárního řádu obce.
Ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů jsou vybaveny řádem ohlašovny
požárů ve smyslu § 30 odst.1 a 2 vyhlášky MV č.21/1996 Sb.
Ohlašovna požáru přebírá zprávu o požáru, jiné mimořádné události nebo živelní pohromy.
Zjišťuje, kde k události došlo, o jaký druh události se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a
odkud událost hlásí. Vyhlašuje požární poplach místní jednotce SDH a oznamuje událost na
operační středisko Hasičského záchranného sboru okresu Nymburk.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty nebo
b) signálem „požární poplach“, vyhlašovaným elektronickou sirénou( napodobuje hlas trubky,
troubící tón HO-ŘÍ) po dobu jedné minuty
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje ruční sirénou.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Středočeského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Středočeského kraje je uveden v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí požárního řádu.

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší požární řád vydaný dne 24.4.1996.

Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2006.

…............................................................
Sýkora František
starosta

…............................................................
Kršňáková Marie
místostarostka

Vyvěšeno: 6.2.2006
Sejmuto: 31.3.2006

Příloha č.1 k vyhlášce č.1/2006

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Středočeského kraje
I. stupeň - Malý případ

jsou ohroženy části jednotl. budov, prostředky osobní nebo nákladní dopravy,
plochy území do 100 m2, jednotlivé osoby

–

- zasahující jednotky PO
HZS Poděbrady
JPO III Vestec
JPO V Činěves

tel.: 325 612 400
tel.: 325 588 223
tel.: 325 635 113

II. stupeň - Střední případ
– jsou ohroženy jednotl. budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy
osob, plochy území do 10 000m2, desítky osob
- zasahující jednotky PO
HZS Nymburk
JPO II Městec Králové
JPO III Křinec

tel.: 325 513 333
tel.: 325 643 211
tel.: 325 588 201

III.stupeň - Velký případ
– je ohroženo několik budov najednou, soupravy žel. a letecké dopravy,
hromadné havárie v silniční dopravě, plochy území do 1 km2, povodí řek,
linie produktovodů, stovky osob
- zasahující jednotky PO
HZS Poděbrady
HZS Nymburk
HZS Nový Bydžov
JPO III Libice n. Cidlinou

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

325 612 400
325 513 333
495 703 911
325 637 141

IV.stupeň
- zasahující jednotky PO
HZS Jičín, Mladá Boleslav, Kolín, Český Brod, Stará Boleslav,
Kutná Hora

Příloha č.2 k vyhlášce č.1/2006

SDH Činěves
Zřizovací listina:
Obecní úřad v Činěvsi – rozhodnutí č.1 ze dne 22.2.1995 s účinností od 1.3.1995
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Obec Činěves

Počet členů

JPO 4

Počet členů

1+6

Min.počet členů v pohotovosti
1+3

Funkce
1 velitel
1 zástupce velitele
1 velitel družstva
1 zástupce velitele družstva
2 strojníci
1 člen družstva

Požární technika a věcné prostředky PO
Auto Avia s kompletním vybavením (hadice, savice, proudnice, rozdělovač, hydrantový nástavec,
světlomet, prac. oděvy, přilby, opasky – vše pro 7 členů zásahového družstva).
Typ vozidla: AVIA 31.1 K DA 12
Registrační značka: 1S15464
Identifikační číslo vozidla (VIN):
HO13700
Číslo technického průkazu: AI408156
Požární čerpadlo P8
Přívěs s přenosnou stříkačkou

Příloha č.3 k vyhlášce č.1/2006
PŘEHLED OHLAŠOVEN POŽÁRU ZŘÍZENÝCH OBCÍ ČINĚVES
Každá ohlašovna požáru musí být vybavena Řádem ohlašovny požáru, který
obsahuje všechny důležité údaje pro ohlášení požáru.
Ohlašoven požáru nebo míst pro ohlášení požáru musí být takový počet, aby
občan v kterékoli části obce měl možnost ohlásit požár nejdéle do 15 minut od jeho
zjištění.
Místa pro ohlášení požáru mohou být projednána s vlastníky (uživateli)
telefonní stanice, u které je zaručena dostupnost zařízení pro ohlášení požáru, nebo
jimi mohou být veřejné telefonní automaty.
Seznam zřízených ohlašoven požáru:
Obecní úřad Činěves, čp.250
Sýkora František, starosta, čp.163
Kršňáková Marie, čp.281
Nevrlý Jaroslav, čp.237
tel. budka

tel.: 325 635 113
tel.: 325 635 240, 605 715 822
tel.: 325 635 547, 724 181 708
tel.: 325 635 604, 602 863 520
tel.: 325 635 290

Důležitá telefonní čísla:
Tísňová volání:

Policie ČR
Záchranná služba
Hasičský záchranný sbor
Centrála tísňového volání

158
155
150
112

Havarijní služby: Elektřina – hlášení poruch
zákaznické centrum

800 154 978
140 41

František Sýkora, starosta obce

325 635 240
605 715 822

Řád ohlašovny požárů obce Činěves
tel.: 325 635 113
Tento řád stanoví povinnosti obsluze ohlašovny požárů za účelem rychlého a správného převzetí
hlášení o případu, včasného vyhlášení poplachu a oznámení požáru na územně příslušné operační
středisko a informační středisko.

1.Přijímání hlášení
Ohlašovna požárů přijímá hlášení o vzniku požárů v obci.
Při příjmu hlášení se zaměří na přesné vymezení objektu zasaženého požárem, místa požáru,
informace o ohrožení osob, rozsahu požáru a jeho průvodních znaků a osoby, která požár ohlašuje.

2.Vyhlášení požárního poplachu
Ohlašovna požárů vyhlásí neprodleně požární poplach jednotce SDH Činěves. Poplach vyhlásí za
použití čísla mobilního telefonu velitele jednotky - p.Ladra Martin - 602 75 78 74.

3.Oznámení požáru na územně příslušné operační středisko
Ohlašovna požárů neprodleně oznámí požár na územně příslušné operační středisko a informační
středisko a to za použití tísňového čísla 150 nebo 112. Při oznámení požáru se zaměří na následující
údaje:
1. objekt postižený požárem
2. přesná adresa místa požáru
3. co je hlášeno (požár, výbuch a pod.)
4. kdo žádá o pomoc nebo podává hlášení, odkud - telefonní číslo
Po oznámení požáru vyčká obsluha ohlašovny u telefonního přístroje na zpětný dotaz od operačního
a informačního střediska.

4. Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci
Ohlašovna požárů v případě požáru většího rozsahu vyhlásí požární poplach v obci. K tomu využije
místní rozhlas, mobilní telefony a případně spojky z řad občanů.
Potom vyčká na příjezdové trase do příjezdu jednotky požární ochrany a poskytne jejímu veliteli
potřebné informace.

V Činěvsi dne 30.1.2006
Účinnost ode dne 1.4.2006

Sýkora František
starosta

Rozdělovník požárního řádu
Požární řád obce Činěves je umístěn v jednom výtisku volně k nahlédnutí v budově OÚ.
Další rozmístění požárních řádů: ohlašovny požárů, tj.
Sýkora František, starosta, čp.163
Kršňáková Marie, čp.281
Nevrlý Jaroslav, čp.237
tel. budka

tel.: 325 635 240, 605 715 822
tel.: 325 635 547, 724 181 708
tel.: 325 635 604, 602 863 520
tel.: 325 635 290

Rozdělovník seznamu sil a prostředků
jednotek požární ochrany
Požárně poplachový plán je umístěn v jednom výtisku volně k nahlédnutí v budově OÚ.
Další poplachové plány jsou umístěny na všech ohlašovnách požáru, tj.
Sýkora František, starosta, čp.163
Kršňáková Marie, čp.281
Nevrlý Jaroslav, čp.237
tel. budka

tel.: 325 635 240, 605 715 822
tel.: 325 635 547, 724 181 708
tel.: 325 635 604, 602 863 520
tel.: 325 635 290

Rozdělovník řádu ohlašovny požáru
Řád ohlašovny požáru je vyvěšen ve všech ohlašovnách požáru v rámci obce Činěves.
Obecní úřad Činěves, čp.250
Sýkora František, starosta, čp.163
Kršňáková Marie, čp.281
Nevrlý Jaroslav, čp.237
tel. budka

tel.: 325 635 113
tel.: 325 635 240, 605 715 822
tel.: 325 635 547, 724 181 708
tel.: 325 635 604, 602 863 520
tel.: 325 635 290

Dokumentace obce Činěves k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období
stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Dokumentace byla zpracována na základě § 29 odst. 1 písm.o) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 16 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k
provedení zákona o požární ochraně.
1. Osoby určené do požární hlídky
Požární hlídka se zřizuje minimálně ve složení velitel a tři členové:
Velitel požární hlídky - Kršňák Petr, nar. 24.5.1967, bytem Činěves čp.82
Členové požární hlídky - Vorlíček Jaroslav, nar. 24.7.1975, bytem Činěves čp.228
Lounek Miroslav, nar. 10.2.1950, bytem Činěves čp.145
Lounek Miroslav, nar. 10.7.1980, bytem Činěves čp.145
Bittman Václav, nar. 2.3.1961, bytem Činěves čp.279
Souček Ondřej, nar. 13.12.1977, bytem Činěves čp.81
Nevrlý Jaroslav, nar. 10.1.1952, bytem Činěves čp.237
Buldra Václav, nar. 19.5.1961, bytem Velenice čp.59
Vorlíček Václav, nar.27.10.1938, bytem Činěves čp.43
V případě naléhavé potřeby obec požární hlídku doplní o další členy.
2. Plán požárních preventivních opatření.
Zaměření kontrolní činnosti:
- hromadění hořlavých materiálů v souvislé zástavbě obce nebo její blízkosti
- provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ne území obce
- provozuschopnost zdrojů vody k hašení požárů
- provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
Způsob provádění a vedení záznamů:
- kontrolní činnost vykonávají vždy nejméně dva členové požární hlídky
- záznamy o výsledku kontrolní činnosti se vedou v požární knize obce

Datum: 30.1.2006
Účinnost od 1.4.2006
Schválil: František Sýkora, starosta obce

Podpis:...............................................

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Činěves
Preventivně výchovná činnost v podmínkách obce je uzákoněna ustanovením §29 odst. 1 písm.
n) zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Proto obec vydává, na základě výše uvedeného ustanovení a v souladu s § 14 Nařízení vlády č.
172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, toto zaměření.
A. Získávání potřebných informací
1. Požární situace v katastru obce
- výskyt velkých ploch nesklízených a neobhospodařovaných pozemků
- stav přístupových komunikací do jednotlivých částí katastru (nikoli jenom v intravilánu)
- stav zdrojů vody k hašení požárů
- momentální vliv počasí na nebezpečí vzniku požárů
2. Aktivity občanů v reálném čase
- předjarní a jarní úklid
- příprava ohňů na pálení "čarodějnic"
- sklizeň pícnin a obilovin
- předzásobení tuhými palivy - dřevo, uhlí
- ukládání popela - zakládání černých skládek
- pořádání mimořádných kulturních akcí
3. Nežádoucí aktivity spojené s dětmi a mládeží
- výstavba různých přístřešků a zřizování "kluboven"
- zapalování kontejnerů při návratu ze zábav
- zneužívání nebo poškozování zařízení požární ochrany
4. Sledování vývoje v oblasti předpisů
- právní předpisy na úseku PO (zákon č. 133/1985 Sb. o PO)
- obecně závazná vyhláška obce (požární řád obce)
B. Působení směrem k občanům obce
1. Metodická pomoc při zajišťování požární ochrany, poskytovaná osobami pověřenými obcí,
pro fyzické osoby nebo právnické osoby
- obdoba dřívějších "preventivních požárních kontrol" prováděných preventisty obcí
- předávání nebo zprostředkování informací ke konkrétním problémům požární ochrany
jednotlivým občanům, formou osobního kontaktu
2. Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici
Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici jednotky SDH Činěves organizovat alespoň 1x
za rok, a to při jakékoli vhodné příležitosti. Podle situace bude zvažováno jeho případné včlenění do
jiné akce.
Program bude odpovídat možnostem daného zařízení:
- krátký videoprogram z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
- prohlídka techniky a dalšího vybavení jednotky
- ukázka výcviku s dýchací technikou
- ukázka činnosti specielního vybavení (odsavač kouře, čerpání vody s ejektorem,

osvětlovací technika apod.)
- názorná propagace na tabuli (zpracování tématu z prevence, výstavka fotografií z činnosti
jednotky při zásazích)
- dětský koutek
Dětský koutek - použít vhodné předměty z vybavení jednotky a v souvislosti s nimi zadat úkoly
odpovídající věku dítěte.
3. Názorná propagace na úředních deskách obce
Výběr tématu
- vychází z celkové situace na úseku požární ochrany
- přihlíží ke specifickým podmínkám požární ochrany obce
- prezentuje obecně závaznou vyhlášku - požární řád obce
- reaguje na aktuální situaci z hlediska požární bezpečnosti
Způsob zpracování
při zpracování vybraného tématu dodržet vazbu mezi jednotlivými předpisy
- jako první uvést ustanovení zákona o PO, vztahující se k danému tématu
- dále odvolávku na ustanovení prováděcího předpisu k tomuto zákonu
- potom citace požadavků technických předpisů a normových hodnot
- uvedení příkladů možného porušení výše uvedených zásad požární bezpečnosti a jeho případných
následků
4. Propagace hasičů při akcích pořádaných obcí
Problematika požární ochrany v obci je jedna z trvalých záležitostí. Většina činností člověka
má svoje požární riziko, které je vhodné průběžně připomínat. K tomu je možno využít každou
příležitost při akcích, které třeba jen zdánlivě s požární ochranou nesouvisí.
Některé z možných způsobů:
- asistenční služba hasičů v uniformách, třeba i symbolická
- ukázka cvičení mladých hasičů
- ukázka výcviku členů požární jednotky
- zapojení účastníků akce do jednoduchých soutěží s hasičskou tématikou
- účast oficiální delegace hasičů na akci
5. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR při zajišťování preventivně výchovné
činnosti
V rámci této spolupráce je možno využívat veškeré aktivity, organizované Hasičským
záchranným sborem kraje, jako např.
- dny otevřených dveří na požárních stanicích HZS kraje
- organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na požárních stanicích, při soutěžích v
požárním sportu apod.
- soutěže v požárním sportu, výtvarné soutěže apod. (pomoc při organizování akcí)
- názorná propagace
- výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče
- poradenská a konzultační činnost na pracovištích HZS
- využívání propagačních materiálů s tématikou požární ochrany vydávané HZS pro děti
6. Spolupráce s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a
organizacemi působícími na úseku požární ochrany
Jediným občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany v našem regionu je
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizační jednotkou je Sbor dobrovolných
hasičů, který působí v obci.

Možnosti využití aktivit tohoto sdružení při plnění vlastních úkolů na úseku PO:
- pomoc při vyhledání vhodných kandidátů pro práci na úseku PO
- využití školských zařízení SH ČMS při vzdělávání osob pověřených úkoly na úseku PO
- zapojení členské základny Sboru dobrovolných hasičů do preventivních akcí
- využívání písemných materiálů, vydávaných v rámci ediční činnosti SH ČMS
Možnost spolupráce i s dalšími subjekty, jejichž činnost se úzce stýká s oblastí požární ochrany jako
např. ostatní záchranné sbory - kynologické, vodní, nebo jako např. Červený kříž.

V Činěvsi dne 30.1.2006
Účinnost od 1.4.2006
Sýkora František
starosta

Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Činěves
na rok 2006

Plán preventivně výchovné činnosti vychází z aktuálních potřeb požární ochrany
obce v jednotlivých obdobích roku 2006.
1. Kontrola požární situace v katastru obce
Duben:
- stav zdrojů vody k hašení požárů
- předjarní a jarní úklid
- ukládání popela - zakládání černých skládek
Září:
- výskyt velkých ploch nesklízených a neobhospodařovaných pozemků
- stav přístupových komunikací do jednotlivých částí katastru (nikoli jenom v intravilánu)
- předzásobení tuhými palivy - dřevo, uhlí
2. Názorná propagace na úředních deskách obce
Duben:
- likvidace odpadu z jarního úklidu
Září:
- čištění komínů

Vypracovala: Součková Michaela
Dne:30.1.2006
Účinnost od 1.4.2006
Schválil: starosta František Sýkora

Seznam hydrantů v obci Činěves
čp.224
čp.244
čp. 108
čp.285
čp.15
čp.118
čp.111
čp.160
čp.18
čp.21
čp.73
čp.70
čp.66
čp.194
čp.213
čp.266
čp. 61
čp.155
čp.8
čp.154
čp.23
čp.217
čp.38
čp.41
čp.275
čp.282
čp.44
čp.143
čp.182
čp.273
čp.48
čp.197
čp.53
čp.56
čp.201
čp.211
čp.261
čp.284
čp.60

Dandovi (koncový)
Vančurovi (Habeš)
Neubauerovi
Fidrmucovi
Čejkovi
Bittmanovi (Městec)
Hoďákovi
Boháček
Lindauerovi
Svobodovi
Ing.Douba
Maškovi
Jeřábkovi
Janouchovi
bytovka (Úmyslovice)
Herčíkovi
Pekárna
Kostel (koncový)
Borovička
Bělinovi
Jeřábkovi
Kettnerovi
Malovi + samoobsluha
Volkovi
Plačkovi
Nevrlý
Přivíková Lila
Bečvář
Boura + benzinka
Černoch
Malovi
Vlach
Rybářová
Šimonová Markéta
B+B Agro
Papouškovi
Čadský
Jeřábek
Šlechta
Volkovi

