OBEC Hartmanice

Obecně závazná vyhláška
č. 03/2019,
kterou se vydává požární řád obce Hartmanice.
Zastupitelstvo obce Hartmanice se na svém zasedání konaném dne 17. 4.2019 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

(1)
(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení.
Tento předpis upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými
společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 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 na území obce Hartmanice (dále jen „obec“) je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení
zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány:
a)
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah
k zajištění požární ochrany v obci,
b)
starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné
působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.
Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle 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 účastí vyššího počtu osob (nad
50) v kulturním domě. Požární bezpečnost je zajištěna dohodou provozovatele
s velitelem SDH se stanovením počtu hasičů
c) veřejné akce pořádané na víceúčelovém hřišti
d) v období sucha v letním období zákaz kouření a rozdělávání ohňů v přírodě
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(2)

Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Kulturní dům – požární bezpečnost je zajištěna umístěním dvou nástěnných
požárních hydrantů, předepsaným počtem hasících přístrojů, nouzovým osvětlením a
únikovým východem. V případě pořádaných hromadných akcí je zřízena požární
hlídka.

(1)
(2)

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 2 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení.
(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky.
(2)

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do hasičské stanice JSDH obce, nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů. V souladu s předpisy o požární ochraně
(2)

Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje1. Zdroje vody pro
hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

(3)

Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení.
(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů”:
(2)
 Obchod – prodejna smíšeného zboží na návsi – v otevírací době
 Obecní úřad, Hartmanice č. 109 – telefon 461 742 126
Po - 7 – 14 hod
Ut - 7 – 14 hod
St - 7 – 11 hod, 17 – 20 hod
Čt - 7 – 14 hod
Pa - 7 – 14 hod
 Mobilní kontakty
starostka 604 821 985
místostarosta 724 231 329
velitel JSDH 774 582 233
1

nařízení ….kraje č… ze dne ……
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem
vybaveným audiotechnikou, požárním vozidlem, pokřikem „hoří“.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu ….... kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení.
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2010 ze dne 27. 11.2010.
Čl. 11
Účinnost.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Podpis

Podpis

.............................

...................................

Libor Pospíšil

Jaroslava Filipová

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 03/2019, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu ….
kraje.
(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.

(2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle I. 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
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 03/2019, kterou se vydává požární řád
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 03/2019, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Název jednotek
požární ochrany

Kategorie jednotek
požární ochrany

JSDH
Hartmanice

JPO V

Požární technika a věcné prostředky Počet
požární ochrany
členů
Dopravní automobil AVIA-31 s věcným
vybavením

9

Požární stříkačka PPS-12
Požární stříkačka SMEKKAL-16
Dvoukolový výsuvný požární žebřík
(bez revize)
Zásahové auto DA-L1 FORD TRANZIT
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 03/2019, kterou se vydává požární řád
A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec
tohoto nařízení kraje).
B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť
a směru příjezdu k nim.
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které
svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný zásah.
Přirozené:
Vodní zdroj

Čerpací místo

Použitelnost

Z místní komunikace

Kapacita vodního
zdroje
100 m3

Lajzák, u č.p. 21 p.
Králová Karla
Hegrák, u č.p. 36
Laštůvkovi
Krajcák, u č.p. 74
Filip Bohumil
Požární nádrž, u č.p.
62
Vodičkovi

Z místní komunikace

250 m3

celoročně

Z místní komunikace

250 m3

celoročně

Na hrázi

500 m3

celoročně

celoročně

Umělé – nadzemní hydranty v obci
Typ hydrantu
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Umístění
Č.p. 89 – Filip Josef
Č.p. 53 – Král Jindřich
Č.p. 75 – Filip Jaroslav
Č.p. 113 – obchod
Č.p. 96 – Moravec Ladislav
Č.p. 2 – Suchá Jana
Č.p. 130 – Doskočil Ladislav
Č.p. 110 – Drašar Josef
Č.p. 100 – Puš Zdeněk
Č.p. 12 – Filip Pavel
Č.p. 36 - Laštůvkovi
Č.p. 125 – Schuster Jiří
Č.p. 103 Vlach Petr
Č. p. 109 – obecní úřad

Vlastník zdroj vody pro hašení (obec Hartmanice) 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.
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