Obec Staré Smrkovice

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2015,

kterou se vydává požární řád obce Staré Smrkovice
L

Zastupitelstvo obce Staré Smrkovice se na svár zasedání konaném dne 12.12.2015 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod l zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen aszákon O pcžámí 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"):

ČI. 1
Uvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany V obci.

ČI. 2
Wmezenı' činnosti osob pověřených zabezpečováním požárně' ochrany v obci
\

(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Staré Smrkovice (dále jen 39obec") je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen *7JSDH obce"). V otázkách požární
ochrany jedná S občany, podnikajícími ljˇzickými a právnickými osobami. institucemi a
orgány státní správy, starostka obce nebo jí pověřený zástupce.

(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec V samostatné působnosti pověřila
velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany V obci, O níž předkládá
zprávu starostce jednou za rok.

(3 )

úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
ıqı

i rgány obce

bcc - projednáním stavu požární ochrany v obci 1 x za 12
I závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně
b)

v obce
starostka - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany obce, a to minimálně l x za 6 měsíců, vždy po závažné mimořádné
události mající vztah k požární ochraně V obci.

ČI. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečün vzniku
požáru se zřetelem na místní situaei

Za činnosti, při kterých hrozí
podmínek považuje:

nebezpečí vzniku požáru, se podle místních

konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci S otevřeným ohněm a na něž se
nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona O požární ochraně. Při provozování
činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární
ochrany.

ČI. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečenípožárnı' ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanu před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 vyhlášky.

ČI. 5
`\

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejı'početnı'stav a vybaven'

Obec zřídila JSDH obce.
Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
požární zbroj nice, anebo na jiné miste. stanovené velitelem jednotky.

ČI. 6
Přehled

(1)
(2)

O

zdrojích vody pro hašenípožárů a podmúıky jejich trvalé použitelnosti

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
Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví
další zdroje vody pro hašení požárů:
Vodní tok Javorka
Iłydrantová sít" obce

Způsob vyIılášem'pożái'nı'ho poplachu v obci

I

Vyhlášení požárního poplachu V obci se pro vadí:
signálem 55POŽÁRNÍ P()l)l ,.^.(.ll l", který je vyhlašován přerušovaným tónem
a)
25 sec. tón)
sirény po dobu jedné minuly (25
w*
poplachu se
žárného
/1
technických
poruchy
případě
v
i
H
b)
požární poplach v obci vyhlašuje EŠ

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle
požárního poplachového plánu HZS kraje V souladu S plošným pokrytím kraje jednotkami PO.
Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně
operační středisko HZS samo.

ČI. 10

\

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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Alena Soukupová

Lenka Svobodová

Místostarostka

Starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
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Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

