OBEC HRUBČlCE
zastupitelstvo obce Hřubčic
obecně závazná vyhláška
é,212015
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Hrubčice se na svém zasedáni konaném dne 24, 9- 2015 u§neslo Vydat
na základě § 29 odst, 1 písm, o) bod 1 zákona č, 133/1985 Sb,, o požární ochraně, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jén'zákon o požárníochraně"),aVsouladus§lOpísm,d) a§84
odst. 2pism, h) zákona č, 128/2oo0 sb., o obcích (obecní zřizeni), ýe znění pozdějších
předpisú, tuto obecně záVaznou Vyhlášku (dále jen ,,Vyhláška"):

čl. 1
úvodni ustanovení
Tato Vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpeóeni požámi ochrany v obci,

č1.2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požárni ochrany v obci

(1)

ochrana životú,zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými Událo§tmi na územíobce (dále jen ,,obec") je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasióů obce (dále jen'JSDH obce") podle čl, 5 této Vyhlášky adále
jednotkami požárníochrany uvedenýmiV přiloze č, 1 této vyhlášky,"

(2)

K zabezpečení úkolúna úseku požárníochrany obec v samostainé působnosti pověřila
velitele JSDH, kteni VykonáVá rnonitoring ú.ovně požárníochrany v obci, o níž
předkládá zpráVu starostovi minimálně 1 x ročně,

(3) K

zabezpeóení úkolůna úseku požárni ochrany byly

na základě

usnesení

zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany V obci minimálně 1 x
za 6 měsíců;uždy po záuažné mimořádné události majicí vztah k požámi
ochraně v obci,
stalosta - prováděním plavidelných kontrol dodržování předpisů požárni
ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsicú,

a)

b)

čl. 3

Podmínky požárni bezpečnosti při činnostech a v objektech sé zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místnísituaci

(1)

obec nestanovi se zřetelem na místnísituacl žádnéčinnosii ani objekty se zvýšeným
nebezpeóím Vzniku požáru ani podmínky požární bezpeónosti Vztahujíci se k takovým
činnostern či objektům,

čl, 4
požárni ochřany v obci
zabezpečeni
způsob nepřetržitého

/

(1)

Přijetí ohlášení požá.u, živelnípohromy či jiné mimořádné události na územi obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárú uvedených V ě], 7,

(2)

ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpečena jednotkami požárníochrany
UvedenýmiV ól, 5 a v příloze č, 1 Vyh ášky,

č1.5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její početnístav a vybavení

obec zřídila JSDH obce, jejiž kategorle, početnístav a Vybaveni jsou

(1)

V

příloze č. 2 Vyhlášky,

uvedeny

ČlenovéJsDH obce se při Vyhlášení požárního pop|achU dostavíVe stanoveném čase
do požárni zbrojnlce na adlese Hrubčice 208, anebo na jiné místo, stanovené velite|em
j9dnoiky,

(2)

č1.6
požárů
a podmínky jeíich irvalé použitelnosti
Přehled o zdroiích vody pro hašení

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů Vody pro hašenípožárú je povlnen tyto udžovat
V takovém stavu, aby bylo umožněno použitípožárni techn ky a čerpání Vody pro
hašeri požáru|,

(2)

Zdroje Vody pro hašeni požárů stanoVí kraj svým nařízenim'.

(3)

obec nad rámec nařízeni kraje nestanovila da|šízdroje Vody pro hašenípožárů,

č1,7
požárů
míst,
odkud lzé h|ásit požár, a způsob jejich
a dalšich
seznam ohlašoven
označení
(1)

obec zřídila následující oh]ašovnu požárů,která je trvale označena tabu]kou
,,ohlašovna požárů":
BUdoVa obecního úřadu na adrese Hrubčice 10,79821 Bedihošt', te|, 582 368 517

(2)

Dalšími rnísiy zřízeným obcí, odkud Lze hlásit požár a která ]sou trvale označena
tabulkou
hlaste požáť' nebo symbolem telefonního čísla,,150" či ,,1'12", je
'Zde
Veřejná telefonní budka U obecního úřadu,

zákona o požárníochraně
kraje ě,3/2006 ze dne 7,9.2006 a č 3/2010 ze dne 6.5,2010
olomouckého
'nařlzeni
]

§ 7 odst

'1

l

č|.8

způsob vyhlášení požárniho poplachu v obci
Vyhlášeni požárniho poplachu v obci s9 provádi:
signálem 'PoZÁRNi PoPLACH', ktený je Vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec, tón - 10 sec, pauza - 25 sec, tón) nebo
V případě poruchy technických zařizeni plo Vyh ášeni požárního poplachu se
požárni poplach V obciVyhlašuje obecním rozhlasem

a)
b)

čl,9
seznam sil a prostředkú iednotek požárníochrany
seznam sil a plostředků jednotek požární ochrany podle Výpisu z požárního poplachoVého
plánu o|omouckého klaje je uveden V pří|oze č 1 vyhlášky,

čl. 10
zřušovací ustanovení
Touto Vyhláškou se rušíobecně záVazná Vyhláška ó. 3l2oo2 ze dne 27. 6. 2002.

čl. tt
Úěinnosi
Tato Vyh|áška nabýVá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího Vyhlášení,
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Ing, Helena Hochová

l\y'l]an N/ílateček

starosta

místo§tarosta

Vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu dne
sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne
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ZVeřejnění Vyhlášky bylo §hodně provedeno způsobem umožňujícírndálkový přístup

r

Příloha č. í k obecně ávazné vyhlášce č. 220,15, Kerou se vydává požární řád

seznam sil a prostředků iednotek Dožární och.anv
z požárního poplachového plánu olomouckého kraie
(1)

seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany pro první stupeň poplachu obdži
ohlašovny požárůobce a práVnické osoby a podnikajíci fyzické osoby, ktelé zřizu]i

jednotku požárníochrany,
(2)

V případě Vzniku požáru nebo jiné mimořádné událostijsou pro poskytnutí pomoci na
územi obce určeny podle l. stupně požárního poplachu následujicí jednotky požární
ochrany:

Jednotky požární ochrany v l. stupni požárního pop|achu
První iednotka Druhá iednotka Třetijednotka Čtvrtá jednotka
požárni ochrany požární ochrany požárni ochrany požární ochrany
Název
jednotek
požárni
ochrany
Kategorie
iednotek
požáíni
ochrany
Evidenční
číslojednotek
požální
ochrany

ProstějoV-

ProstějoV

vrahovice

713010

713256

HrUbčice

713129

ProstějoV

713o1o

i
]

Příloha ě. 2 k obecně závazné vyhlášce ě. 2/20í5, kterou se vydává požárni řád
požární téchnika a věcné Drostředkv požárni ochranv
Název jednotek
požárni ochrany
HrUbčice

,

