Požární řád obce
Schváleno Zastupitelstvem obce Dobrčice dne 12.5.2011

v

OBEC DOBRCICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Zastupitelstvo obce Dobrčice na svém zasedání dne 12. 5. 2011 vydalo na základě ust. §
29 odst. 1 písmo o) zákona Č. 133/1985 b., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Či. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") obce Dobrčice upravuje organizaci a
zásady 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.

Či. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Zabezpečováním požární ochrany (dále jen, PO' ) je pověřena jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce, která má vymezeny tyto činnosti:
a) Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a
nasazováni sil a prostředků.
b) Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
c) Podává neprodleně zprávy o svém zásahu a výjezdu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje.
d) Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.
e) Spolupodílí se na zajištění požární bezpečnosti při veřejných kulturních, společenských
a sportovních akcích pořádaných na území katastru obce.
2. Jednotky předurčené pro zásah na katastrálním území obce dle Požárního poplachového
plánu 010 mouc keěho kr aje
. v pta
I tnem
' zneru:
Rozděleníjednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu
J. stupeň
ll. stupeň
m. stupeň
Kat. Jednotka PO Kat. Jednotka PO Kat.
Jednotka PO
Přerov
I
Přerov
I
Holešov
I
Horní Moštěnice III/I Dřevohostice lIli 1 Hulín
lII/1
Dobrčice
V
III/I Chropyně
III/I
Radslavice
Přerov
Stará ves
III Přestavlky
V
V

ČI. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.
1. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti při
činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
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a)
b)
c)

páleni klestu na veřejných prostranstvích,
ohňostroje při společenských akcích,
organizování akcí na veřejných prostranstvích, kterých se účastni větší počet osob a
s tím souvisejících činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (např: rozdělávání
táboráků, grilování apod.).
2. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti
v budovách a objektech v majetku obce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
a) budova obecniho úřadu,
b) Volnočasové centrum Dobrčice.
3. Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržováni požární bezpečnosti
v době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
a) období sucha,
b) období žni
c) topné období.
4. Tímto ustanovením není dotčeno nařízeni kraje dle § 27 odst. 2 písmo b) bod 3. zákona o
požární ochraně, respektive vychází z tohoto ustanovenÍ.

ČI. 4
Způsob nepřetržitěho zabezpečení

PO v obci

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zajišťuje v mimopracovni době pohotovost svých
členů tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky k zásahu po vyhlášeni poplachu. Výjezdový čas je
ovlivněn kategorií JSDH obce a zařazeni JPO do příslušného stupně požárního poplachového
plánu Olomouckého kraje.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

ČI. 5
Kategorie jednotky SDH, její početní stav a vybavení

1. Obec Dobrčice zřizuje niže uvedenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
I
JPO
Kategorie JPO
Počet členů
I
Dobrčice
V
9
2. Jednotka disponuje touto technikou a věcnými prostředky PO:
a) dopravni automobil GAZ - Gazelle (lx)
b) přenosná stříkačka PS 12 (lx),
c) elektrocentrála 3 kW (lx),
d) osvětlovací souprava 2x500 W (lx).

I
I

Či. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

3. Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
a) hydrantová síť místniho vodovodu,
b) rybnik.
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení pozaru je povinen tyto zdroje udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.
5. Vlastnik příjezdové komunikace (pozemku) ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastnik převede tuto povinnost i na uživatele
(nájemce, správce) příjezdové komunikace (pozemku).
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ČI. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

1. V obci je možné hlásit požár na těchto místech:
a) Obecni úřad Dobrčice, Dobrčice 4, tel.: 581 224 107,
b) veřejný telefonní automat u Obecniho úřadu Dobrčice, nepřetržitý provoz.
2. Místa pro hlášeni požáru jsou označena tabulkou, Ohlašovna požáru" nebo tabulkou se'
symbolem telefonního čísla 150.
3. K hlášení požáru je současně možné využít i celostátní tísňové linky:
a) 112 - tísňová linka,
b) 150 - hasiči.

ČI. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

1. Požární poplach se v obci vyhlašuje takto:
a) požární sirénou nepřetržitým tónem 2 x 25 sekund s mezerou 10 sekund (celková doba
signálu je 60 sekund),
b) místním rozhlasem,
c) jiným náhradním způsobem, např. voláním "HOŘÍ", trubkou, aj.
2. K ověření akceschopnosti JSDH, připravenosti věcných prostředků PO, použitelnosti
vodních zdrojů, zařízení pro vyhlášení poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ
vzniku požáru velitel JSDH po dohodě se starostou obce vyhlašuje alespoň jedenkrát ročně
cvičný poplach.

ČI. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Požární řád obce platný od 1. 1. 1996.

ČI.lO
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Jaroslav Chlapečka
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:
Svěšeno dne: ....
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