STRÁNKA Č. 1

OBEC HARTMANICE
Obecně závazná vyhláška č.

5 / 2010

Požární řád
Obce HARTMANICE
Zastupitelstvo obce Hartmanice na svém zasedání dne 26.11. 2010, č.j. 11/2010 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 3 písm. D a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., vydává tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Požární řád obce
Čl.1

Úvodní ustanovení
Požární řád obce Hartmanice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v
obci podle § 15 odst.1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v
obci/městě.
1) Za zabezpečení požární ochrany v plném rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Hartmanice, která plní v samostatné přenesené působnosti povinnost, vyplývající z předpisů
o požární ochraně.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými, v katastru obce Hartmanice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů ( dále jen „ SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami
požární ochrany. ( příloha č. 1)
Jednotka: kategorie JPO V Hartmanice
3) Zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci nejméně 1x ročně a pokaždé
při mimořádných událostech.
b) pověřuje starostu obce kontrolou dodržování povinností a stanovených předpisů o požární
ochraně.

STRÁKA č. 2

Čl. 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:
a) pálení klestu a větví v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti stohů slámy, obytných domů a
veřejných budov.
b) diskotéka, taneční zábava, ples nebo jiná činnost s účasti vyššího počtu osob ( nad 50
osob) v kulturním domu Hartmanice. Požární bezpečnost při provozování je zajištěna
dohodou provozovatele s velitelem SDH se stanovením počtu hasičů.
c) veřejné akce pořádané na víceúčelovým hřišti, večerní posezení s občany u ohně při
grilování atd.
2)Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období sucha v letním období od 01.06. do 30.09. Požární bezpečnost v tomto období je
zabezpečena zákazem koření a rozdělávání ohňů v přírodě. V případě nutnosti zřízení požární
hlídky.

3) Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) Kulturní dům v Hartmanicích. V tomto objektu je požární bezpečnost zajištěna dvěma

nástěnnými požárními hydranty, předepsaným počtem hasících přístrojů, nouzovým
osvětlením a únikovým vchodem. V Případě pořádaných hromadných akcí je zřízena
požární hlídka viz, čl. 3 odst. 1b.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru naši obce
je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru, uvedeném v čl. 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedených v
čl. 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze této vyhlášky.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.

STRÁNKA č. 3
Příloha č. 2
Dislokace JPO
Hartmanice

Kategorie JPO

Počet členů

V.

9

Minimální počet členů
v pohotovosti

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Dopravní automobil AVIA-31 s věcným vybavením

1

Požární stříkačka PPS-12, PPS-16 a požární stříkačka SMEKAL- 16

3

Dvoukolový výsuvný požární žebřík

1

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky. Vyhlášení požárního
poplachu pro členy JSDH je prováděno pomocí sirénou a mobilním telefonem.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah.

a) Přirozené

Vodní zdroj

Čerpací místo

Kapacita vodního

Použitelnost

zdroje
Lajzák, u čp. 21, Králová K.

Z místní komunikace

100 m3

Celoročně

Hegrák, u čp. 36, Králová M.

Z místní komunikace

250 m3

Celoročně

Krajcák, u čp. 74, Filip B.

Z místní komunikace

400 m3

Celoročně

Požární nádrž, u čp. 62 Vodička J.

Na hrázi

500 m3

Celoročně

b) Umělé
1) Hydrantová síť napojená na místní vodovodní řad.

Stránka č. 4

NADZEMNÍ HYDRANTY V OBCI
UMÍSTĚNÍ NADZEMNÍHO HYDRANTU
TYP HYDRANTU

Obec
HARTMANICE
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Č.P.89-FILIP JOSEF
Č.P.53-KRÁL JINDŘICH
Č.P.75-FILIP JAROSLAV
Č.P.113-JEDNOTA
Č.P.96-MORAVEC LADISLAV
Č.P.2--PLCHOVÁ MARIE
Č.P.130-DOAKOČIL LADISLAV
Č.P.110-DRAŠAR JOSEF
Č.P.100-PUŠ ZDENĚK
Č.P.12-FILIP PAVEL
Č.P.36-ROUN FRANTIŠEK
Č.P.125-SCHUSTER JIŘÍ
Č.P.106-VLACH
Č.P,109-OBECNÍ ÚŘŘAD

2) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požáru je promítnuto a vyznačeno do plánku obce, který se v
jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku č. 5.
3) Vlastník ( obec Hartmanice) zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru, zejména udržovat
trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou „ Ohlašovna
požáru“.
a) Obecní úřad Hartmanice čp. 109, tel. č. 461 742 126
Mimo telefonní číslo uvedené (v bodě a ) je možné v pracovní době vyrozumět členy JSDH na
telefonním čísle 604 821 985 a mimo pracovní dobu na čísle 606 725 687, 605 845 219 a 739
543 579.
c) V obecní vývěsce bude umístěn symbol ohlašovny požáru a zveřejněn řád ohlašovny požáru.

b)

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci Hartmanice se provádí:
Signálem „ Požární poplach“, přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sekund

tón + 10 sekund

pauza + 25 sekund tón.
STRÁNKA č. 5

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2006 „ Požární řád obce
Hartmanice“,ze dne 8.2. 2006.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška č. 5/2010, Požární řád obce nabývá účinnosti od 12.12. 2010.

…..................................
Augustin Andrlík
místostarosta

….....................................
Petr Filip
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.11. 2010
Sejmuto z úřední desky dne:

12.12. 2010

STRÁNKA č. 6
Příloha č. 1

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

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny
požáru obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární
ochrany.
2) v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí první pomoci v
katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Stupeň požárního poplachu

I.

II.

III.

První jednotka PO

HZS Polička JPO I.

SDH Bystré JPO II.

HZS Svitavy JPO I.

Druhá jednotka PO

SDH Bystré JPO II.

SDH Jedlová JPO III.

SDH Polička JPO II.

Třetí jednotka PO

SDH Hartmanice JPO V.

SDH Svojanov JPO III.

SDH Trpín JPO III.

Čtvrtá jednotka PO
Pátá jednotka

PO

