Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. .2....../2005
Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 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 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
1. Požární řád obce Skoronice 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 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna dle poplachového plánu ÚO
HZS Hodonín jednotkami sboru dobrovolných hasičů / dále jen „ SDH“/ obce podle
čl. 4 této vyhlášky a jednotkou Hasičského záchranného sboru:
a) jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se sídlem:
v Skoronice
v Vracově
v Kyjově

kategorie
kategorie
kategorie

JPO V
JPO III
JPO II

b) jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se sídlem:
v Hodoníně – požární stanice Kyjov

kategorie

JPO I

2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně
1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu obce. Konkrétní určení osoby
( příloha č. 5) a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.
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Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1.
Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události
v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6
2.
Ochrana životů , zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární
ochrany uvedenými v čl. 1.

Čl. 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zřízená obcí, její kategorie a
početní stav jsou uvedeny v příloze č. 2. Vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je uvedeno
v příloze č. 3. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí Požárního řádu obce.
2.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice v obci nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5
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 vody
pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit
účinný požární zásah:
a) U m ě l é:
I.) Požární podzemní hydranty na rozvodu pitné vody:
-

Požární hydrant u domu č.p. 26
Požární hydrant u domu č.p. 136
Požární hydrant u domu č.p. 34
Požární hydrant u domu č.p. 115
Požární hydrant u domu č.p. 251 (ve směru na Vlkoš)
Požární hydrant u „Obecního úřadu“

Využitelná kapacita
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Podmínky využitelnosti

- uvedené podzemní hydranty viditelně označit tabulkou
„HYDRANT“
- minimálně 1x za rok musí být ve smyslu ČSN 73 0873
provedena kontrola funkčnosti a hydraulických parametrů
uvedených odběrných míst,
- záznam (dle uvedené normy) o výsledku kontroly musí
být předložen a 1x uložen na Obecnímu úřadě.

II.) Požární nádrž:
- využitelná kapacita zdroje - 100 m3 vody
- podmínky použitelnosti

- udržovat trvalou dosažitelnost vodní hladiny hasební
technikou,
- udržovat provozuschopnost a průjezdnost přístupové
komunikace a čerpacího stanoviště,
- nádrž a čerpací stanoviště musí být označenou tabulkou
„Požární nádrž Objem minimálně 100 m3, sací výška 1 m“
„Čerpací stanoviště požární vody, zákaz parkování“.
- nádrž musí být trvalé plně naplněná vodou o čistotě
odpovídající použitelnosti hasební technikou.

2.)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu
s předpisy o požární ochraně, zabezpečit jejich prokazatelnou kontrolu, umožnit
použití požární techniky, čerpání a odběr vody pro hašení požárů. Udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
3.)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů
musí 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.
4.)
Seznam odběrných míst vody pro hašení požárů v obci Skoronice je uveden
v příloze č.4.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení
1.
Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny
tabulkou „Ohlašovna požárů“. V územním obvodu obce jsou zřízeny tyto ohlašovny
požárů:
a) Obecní úřad Skoronice č.p.102

tel.: 518 625 822

b) Byt velitele JSDHO č.p. 30

tel.: 518 625 821

OZV 2_2005.doc

Strana 3 (celkem 10)

2.
Na ohlašovně musí být na viditelném místě vyvěšen „Řád ohlašovny požárů“
(viz. příloha č.6)

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1.
Na základě ohlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požárů (tel.: 150) je
prostřednictvím centrálního varovného systému zpuštěn Signál „POŽÁRNÍ
POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty /
25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón /.
2.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
1.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárně
poplachového plánu HZS územního odboru Hodonín, je uveden v příloze č. 1.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tato vyhláška je závazná v rámci působnosti Obce Skoronice pro všechny fyzické
osoby, právnické a podnikající fyzické osoby působící na jeho katastrálním území.
Touto vyhláškou se ruší požární řád Obce Skoronice vydaný dne -........ .

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

Místostarosta obce

1.1. 2006.

Starosta obce

Vyvěšeno dne: 17.12. 2005
Sňato dne:
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Požární řád obce:

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárně poplachového plánu HZS územního odboru Hodonín
1.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň
poplachu obdrží ohlašovny požáru obce.

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
poplachu

I.

II.

III.
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SDH Skoronice

V

Počet
členů
4

PS Kyjov

I

4

CAS 25L-300

SDH Vracov

III

6

CAS 25 Š 706

SDH Kyjov

II

4

DA12 A31K

SDH Ratíškovice

III

6

CAS 25Š 706

SDH Žeravice

III

6

DA 12 A 30

SDH Bzenec

III

6

CAS 25 Š 706

SDH Svatobořice

III

6

DA 12 A 30K

SDH Dubňany

III

6

CAS 25 Š 706

PS Hodonín

I

4

CAS 8 A 31

SDH Žádovice

V

4

DA 12 A 30

SDH Vlkoš

V

4

DA12 A30

SDH Syrovín

III

6

CAS 25 Š 706

SDH Mistřín

V

6

CAS 25 Š 706

Jednotka

Kategorie

Technika
PPS 12
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Požární řád obce:

Příloha č. 2

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zřízená obcí ,
kategorie a početní stav
/Zákon o PO č.133/85 Sb. v úplném znění zákona 67/2001 Sb. § 29 odst. 1, písm. a),
vyhl.247/2001 Sb. příloha č.4/

Dislokace

Kategorie

Počet
členů

Počet členů
v pohotovosti

Technika

JSDHO Skoronice

V

9

4

DA8L1Z(A31K)
PPS 8(12)

Základní početní stav jednotky v kategorii JPO III
a její minimální vybavení ve smyslu vyhl.247/2001 Sb. příloha č.4
Vnitřní organizace jednotky JPO III

Počet

Základní početní stav členů jednotky

9

Počet členů v pohotovosti pro výjezd

6

Funkce
Velitel

1

Velitel družstva

2

Strojník

2

Hasič

4

Obec jmenuje funkce velitele jednotky, velitelů družstva a strojníky. Obsah činnosti,
práva a povinnosti vyplývající z obsahu jednotlivých funkcí budou specifikovány ve
smluvním ujednání a jmenovacím dekretu.
Uvedení členové jednotky požární ochrany jsou povinni absolvovat odbornou
přípravu organizovanou HZS Jihomoravského kraje, územním odborem Hodonín.
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Požární řád obce:

Příloha č. 3

Vybavení SDH Skoronice
požární technikou a věcnými prostředky PO
/dle vyhl. 247/2001 Sb. příloha č. 4/

Požární technika – minimální stav

Počet

Typ

Dopravní automobil

1

DA8L1Z(A31K)

Motorová stříkačka

1

PPS 8(12)

OZV 2_2005.doc

Strana 7 (celkem 10)

Požární řád obce:

Příloha č. 4

Seznam odběrných míst vody pro hašení požárů
v obci SKORONICE
I.) Požární podzemní hydranty na rozvodu pitné vody:
-

Požární hydrant u domu č.p. 26

-

Požární hydrant u domu č.p. 136

-

Požární hydrant u domu č.p. 34

-

Požární hydrant u domu č.p. 115

-

Požární hydrant u domu č.p. 251 (ve směru na Vlkoš)

-

Požární hydrant u „Obecního úřadu“

II.) Požární nádrž
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Požární řád obce:

Příloha č. 5

Preventista obce
/zák. o PO č.133/85 Sb. ve znění zákona 67/2001 Sb., § 5 odst. 1 písm. e)/
Zastupitelstvo obce prokazatelným způsobem jmenuje „Požárního preventistu obce“.
Preventista obce musí minimálně 1x za rok absolvovat odbornou přípravu, prováděnou
technikem požární ochrany nebo osobou odborně způsobilou v oboru požární ochrany.
Preventista obce v rámci své funkce zejména zabezpečuje

Kontrolní činnost:
a) Pravidelně kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně

•

v objektech ve vlastnictví obce ( § 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO ),

b) Kontroluje zabezpečení požární ochrany v obci:

•

ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár ( označení, vybavení, použitelnost ),

•

trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,

•

plnění ustanovení požárního řádu obce.

Všechny zjištěné skutečnosti dotýkající se požární ochrany v obci zaznamenává do požární
knihy, kterou aktuálně předkládá obecnímu úřadu - starostovi obce.
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Požární řád obce:

Příloha č. 6

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
O B C E S K O R O N I C E
1.) VYBAVENÍ OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Ohlašovna požárů musí být vybavena následující funkční spojovou technikou a dokumentací:
•
•
•
•

telefonní přístroj na státní lince pro přivolání požární pomoci přes veřejnou ohlašovnu požárů,
kniha hlášení případů,
seznam telefonních stanic pro poskytnutí pomoci (požárníci, policie, energetici, plynaři, obecní
úřad apod.),
ohlašovna musí být viditelně označena tabulí “OHLAŠOVNA POŽÁRU”,

2.) NÁSTUP SMĚNY
Pracovník na ohlašovně je povinen, při nástupu směny zkontrolovat kompletní vybavení ohlašovny a
funkčnost telefonních přístrojů. V případě zjištěné závady zabezpečí nápravu.

3.) PŘÍJEM HLÁŠENÍ
Při příjmu hlášení případu (požáru) musí být do knihy hlášených případů za znamenáno:
•
•
•
•
•
•

Postižený objekt ( název objektu)
co je hlášeno (požár, výbuch atd.),
kdo případ hlásí (jméno, telefon),
datum a čas hlášení,
datum a čas ohlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požáru ( tel. 150 ),
jméno pracovníka na ohlašovně, který hlášení přijal,

4.) HLÁŠENÍ PŘÍPADU, PŘIVOLÁNÍ POŽÁRNÍ POMOCI
Při hlášení požáru na veřejnou ohlašovnu požárů je nutno uvést:
• jméno pracovníka ohlašovny, který případ hlásí,
• název postiženého objektu, přesná adresa, ( v případě nutnosti specifikovat cestu),
• druh havárie (požár, výbuch), dle možností upřesnit co hoří (materiál) apod.,
• Číslo telefonní stanice odkud je voláno.

5.) SEZNAM ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
HZS - veřejná OHLAŠOVNA POŽÁRŮ
Policie ČR
Zdravotní záchranná služba
Havarijní služba vodovody a kanalizace
Havarijní služba plyn
Jihomoravská energetika
Starosta obce
Velitel jednotky PO

150
158
155
518340606,
1239
840111222
724175680
518625821

6.) VYHLÁŠENÍ POPLACHU
Po řádném příjmu hlášení ohlásí pracovník na ohlašovně požárů stanoveným
postupem (viz.bod 4) vzniklou událost na ohlašovnu požárů HZS (150) a zabezpečí vyhlášení
požárního poplachu v obci.

starosta obce
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