Obec Hrušky

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY
Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č .14/29/09 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písmeno o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu § 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.

ČLÁNEK 1
Účel vyhlášky
Požární řád upravuje zásady organizace a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Hrušky za
účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požárem.

ČLÁNEK 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany v obci Hrušky
K zajištění požární ochrany obec:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ke zdolávání požárů a likvidaci následků
mimořádných událostí.
b) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
c) podle potřeby zabezpečuje posuzování požárního nebezpečí v objektech obce
d) vede příslušnou dokumentaci požární ochrany
e) podílí se na zřizování ohlašoven požáru v územní působnosti obce
f) jmenuje velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, který
fa) udržuje akceschopnost jednotky požární ochrany
fb) provádí odbornou přípravu členů jednotky požární ochrany
fc) řídí provádění stálé údržby požární techniky, výstroje a materiálu
fd) vede evidenci techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany
fe) vede dokumentaci o činnosti jednotky, provedených cvičeních a dalších skutečnostech
v souladu s právními předpisy o požární ochraně
ff) zúčastňuje se stanovené odborné přípravy
fg) plní další úkoly na úseku PO obce dle rozhodnutí starosta obce a předpisů o PO
fh) projednává stav PO v radě obce pololetně a vždy po závažném požáru v obci

ČLÁNEK 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje spalování odpadu vzniklého
těžební činností lesního porostu.
2) Právnické a podnikající osoby provozující tuto činnost jsou povinny při spalování odpadu vzniklého
těžební činností lesního porostu oznámit pálení klestí Hasičskému záchrannému sboru
Jihomoravského kraje, Územnímu odboru v Břeclavi.

3) Tuto činnost jsou povinny provádět v době souvislé sněhové pokrývky nebo tak, aby místo k pálení
bylo izolováno pruhem jedem metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální
půdu.

ČLÁNEK 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této
OZV.
2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno
systémem ohlašoven požáru (viz čl. 7).

ČLÁNEK 5
Jednotka SDH obce
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH jsou uvedeny v příloze č. 1 této OZV.
2) V obci je neustále přítomno minimálně družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3) a je
zabezpečena pohotovost jednotky v pracovní i mimopracovní době.
3) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
obce a nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky SDH.

ČLÁNEK 6
Zdroje požární vody
1) Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
a) hydrantová síť Obce Hrušky (mapa umístění hydrantů je součástí požární dokumentace)
b) přírodním zdrojem je Svodnice asi 1 km směrem k železniční trati jihovýchodně od Obecního
úřadu Hrušky.
2) Obec ve spolupráci s provozovatelem obecního vodovodu zpracovává a udržuje v aktuálním stavu
plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu nebo příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám
požárních ochrany uvedeným v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky a jednotce HZS
Jihomoravského kraje, uzemní odbor Břeclav.
3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 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.

ČLÁNEK 7
Ohlašovny požárů
V obci jsou tyto ohlašovny požárů:
a) v pracovní době je ohlašovna požárů na obecním úřadě čís. tel. 519 343 220
b) nepřetržitě je možné hlásit požár územnímu operačnímu a informačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje (HZS) na tel. čísle 150

c) nepřetržitě je možné hlásit požár také Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje
na tel. čísle 112

ČLÁNEK 8
Vyhlášení požárního poplachu
1) Požární poplach je místní jednotce SDH vyhlašován následujícími způsoby:
a) spuštěním sirény vypínačem umístěným signálem Na hasičské zbrojnici
b) místním rozhlasem signálem „hoří“ a hlášením o místě požáru po dobu jedné minuty (25 sec.
tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
c) náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zařízením požárního automobilu.
2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci vyhlásí opakovaným voláním HOŘÍ.

ČLÁNEK 9
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být posuzováno zejména jako přestupek dle
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o čin trestný.

ČLÁNEK 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Vyhláška o požárním řádu Obce Hrušky ze dne 22. 7. 1994.

ČLÁNEK 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010

………………………………………………
Starosta obce, podpis

Vyvěšeno: 16. 12. 2009
Svěšeno:

…………………………………………..
Místostarosta obce, podpis

Příloha č.1 k vyhlášce č. 1/2009

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
požárů obce a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany

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:

Obec

1.stupeň

JPO 2.stupeň

Hrušky

SDH Hrušky

III SDH Tvrdonice

III PS Mikulov

I

CPS Břeclav

I

SDH Stará Břeclav

III SDH Poštorná

III

PS Hodonín

I

SDH Podivín

II

III

SDH Týnec

III SDH Lanžhot

JPO 3.stupeň

SDH Moravský Žižkov

JPO

SDH Velké Bílovice

III SDH Lednice

II

III SDH Valtice

II

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky JSDH Hrušky

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

Hrušky

JPOV

14

6

Požární technika a věcné prostředky PO JSDH Hrušky

Počet

Tatra T 815

1

CAS 20.T815 4x4.2

1

