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OBEC UHRICICE

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2003
Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s § 29, odst.l, písm. o),
zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o
PO"), v návaznosti na § 15, Nařízení vlády č.172/2001 Sb. a vyhl. MV č.246/2001 (vyhl. o
požární prevenci) v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písni, i) zákona č.128 /2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POZARNI RAD obce Uhřičice
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Článek 2

Účel
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje
povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO") na území
obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu
obecního úřadu k těmto osobám.

Článek 3

Organizace požární ochrany
K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku
PO vydává zastupitelstvo obce tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 4

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
A)

Preventista PO obce:

(1)

Zpracovává a vede stanovenou dokumentaci PO obce

(2)

Provádí kontrolní činnost
Požární preventivní kontroly
v objektech ve vlastnictví obce (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO),
dodržování podmínek PO stanovených obcí pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet
osob
v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob, na základě předběžné
dohody (smlouvy).
Dohlíží na zabezpečení PO v obci:
ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost),
trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,
plnění ustanovení požárního řádu obce.

(3)

Organizuje preventivně výchovnou činnost
Při preventivně výchovné činnosti preventista PO obce úzce spolupracuje s dalšími
občanskými sdružení působícím na úseku PO.
Práce s mládeží

zabezpečuje besedy, přednášky, praktické ukážky pro děti ve školkách a ve školách,
podporuje a propaguje prácí s mládeží všech věkových kategorií v rámci občanských
sdružení působících na úseku PO v obci,
organizuje a podporuje soutěže dětí s hasičskou tématikou ,
zajišťuje propagační materiály a předměty s tématikou PO,
zabezpečuje ukázky techniky a činnosti jednotky PO obce pro občany,

Práce s veřejností
propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany,
před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (začátek topné sezóny, žně)
informuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem,
v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně
informuje občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených obci.
(4)

Provádí hodnocení činnosti na úseku prevence PO obce
zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu PO v obci,
zpracovává zprávy o příčinách vzniklých požárů,
navrhuje příslušná opatření,
zprávy a návrhy předkládá k projednání zastupitelstvu obce.

B)

Velitel jednotky PO obce plní zejména tyto povinnosti:

(1)

Zpracovává plán odborné přípravy členů JPO podle „Základního zaměření odborné
přípravy" vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok.

(2)

Udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO obce.

(3)

Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JPO v rozsahu stanoveném
plánem odborné přípravy, minimálně jednou měsíčně v délce dvou hodin.
jednou ročně provádí školení o bezpečnosti při zásahu.

(4)

Provádí praktický výcvik s vlastní technikou
nácvik požárního útoku,
výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků.

(5)

Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO. Její součástí je:
pravidelné absolvování povinného školení řidičů,
odborná příprava strojníků,
pravidelné kondiční jízdy dle stanoveného předpisu.
Zajišťuje odbornou přípravu členů JPO, užívajících speciální požární techniku a jiné
věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik
(např. dýchací technika).

(6)
(7)

Provádí dle plánů kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu
a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.
Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JPO.

(8)

Zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je

hodnocen jako „neschopen", navrhuje obci ukončeni jejich členství u JPO.

(9)

Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JPO a její odborné přípravě, o provedených
cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných
prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

(10)

Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů
JPO obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné hasičským
záchranným sborem příslušného kraje.

(11)

Spolupracuje s preventistou požární ochrany obce.

(12)

Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

Článek 5

Jednotka požární ochrany
Obec Uhřičice:
Zřizuje na území obce jednotku PO
celkový počet členů jednotky:
vybavení jednotky:

Funkce:

velitel jednotky:
zástupce velitele :
strojnik:
hasič:

Zajistí:

nejméně 5
vozidlo FORD TRANZIT
Motor, stříkačka PPS-12, DS-16
1
1
1
2

prostředky nezbytné pro provoz jednotek sboru dobrovolných hasičů,
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení,
zejména pro potřeby svého územního obvodu,
potřebné zásoby pohonných hmot,
členům JPO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JPO,
alespoň jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JPO,
účast velitelé JPO a strojníků, popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě
funkčnost svolávacího systému členů JPO pro případ vyhlášení požárního poplachu.

Článek 6
Zdroje požární vody, hasební látky
Obec: § 29 odst. 1 písni, k Zákona o požární ochraně: zabezpečuje zdroje
vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody
pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodovodní sítě její
údržbu, tak aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná,
určuje jako zdroje požární vody:

vodovodní síť v obci (hydranty, zabezpečuje
VAK Přerov )
mlýnský náhon vzdálený 700 m.
rybník vzdálený
600 ni.

předává jednotce PO aktuální plán obce § vyznačením hydrantů a dalších vodních

zdrojů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu

CIánek7

Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu
Ohlašovna požáru
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

a)
b)

obecní úřad v úřední hodiny
Hrabal Jaroslav Uhřičice 11

tel. 581763796
tel. 581763837

Ohlašovny požárů jsou v obci označeny tabulkou „Ohlašovna požáru'

Vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sborn dobrovolných hasičů se provádí
následujícími způsoby:

Sirénou umístěnou na budově hasičské zbrojnice signálem „POŽÁRNÍ POPLACH",který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón-10 sec. pauza-25
sec.tón)
- způsob spuštění sirény: tlačítkem v budově Hasičské zbrojnice nebo ovládáním
z operačního střediska
Veřejným rozhlasem - zvukem sirény.

Článek 8

Způsoby zabezpečení pohotovosti jednotek PO
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
a)

nepřetržitou službou HZS - požární stanice Kojetín

b)

akceschopností JPO obce

Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je ustanovení tohoto „Požárního řádu"
plněno, vyhlášením prověřovacího cvičení , jehož součástí může být i cvičný poplach JPO
obce. Od vyhlášení prověřovacího cvičení může být upuštěno v případě, že byla
akceschopnost JPO obce v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s
kladným výsledkem. Prověřovací cvičení je oprávněn vyhlásit pouze starosta obce.

Článek 9

Výpis z poplachového plánu okresu
Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle
poplachového plánu okresu Přerov(Nařízení Okresního úřadu č. 5/1999- Požární poplachový
plán okresu Přerov, ve znění nařízení č. 1/2000). Jednotky povolává velitel zásahu
prostřednictvím operačního střediska HZS.
Výpis z poplachového plánu okresu pro místní ohlasovnu požáru:
Název jednotky
Spojení
St. poplachu
I. stupeň
762501
HZS - požární stanice Kojetín
I. stupeň

SDH - Tovačov

I. stupeň

SDH - Kojetín

Síly a prostředky
CAS -27 T815,
CAS - 2 5
CAS -25, D V S - 12
A 30
CAS -25, D V S - 12
A 30

I.stupeň

SDH- Uhřičice

II. stupeň

HZS PS Přerov

II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

minibus Ford Tranzit, PPS-12

HZS ČD Přerov
SDH Brodek u Přerova
SDH Přerov

Illstupeň
HZS PS Přerov
IILstupeň
HZS MEOPTA PŘEROV
III. stupeň
SDH Radslavice
IILstupeň
SDH Osek n.Bečvou
IILstupeň
SDH Dřevohostice
Další jednotky podle rozhodnutí velitele zásahu nebo Operačního a informačního střediska
HZS Olomouckého kraje, Uzemní odbor Přerov.
Požární jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy)povolány prostřednictvím okresní
ohlašovny požáru na vydání Operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje,
Územní odbor Přerov.

Zdeněk/Tichý
starosta obce

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Požární řád obce vydaný 1.3.1991

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2003

Schváleno dne: 27. 3.2003
Vyvěšeno:
3.4.2003
Sejmuto:
23.4.2003

Jaroslav Hrabal
mí sto starosta

