
OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE c.1/2006

POŽÁRNí RÁD OBCE

Obec Ivan vydává v souladu s § 29 odst. 1 písmeno o) zákona c.133/1985 Sb. ve znení pozdejších
predpisu, § 1 odst.3 písm.d) a § 15 Narízení vlády C. 172/2001 Sb.

k provedení zákona o požární ochrane ve znení zákona c.498/2002 Sb., a podle § 10 zákona
C. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení), ve znení zákona C. 313/2002 Sb., obecne závaznou

vyhlášku.

CI. 1

Úvodní ustanovení

Požární rád upravuje zásady organizace a zásady zabezpecení požární ochrany v obci.
Urcuje úkoly osob poverených zabezpecováním požární ochrany obce a vztahu obecního
úradu k temto osobám.

CI.2

Vymezení cinnosti osob poverených zabezpecováním
požární ochrany v obci

Za požární ochranu odpovídá obec v cele se svým starostou a k jejímu zajištení obec:
-zrizuje jednotku sboru dobrovolných hasicu obce (JSDHO) ke zdolávání požáru, záchranným pracím a
likvidaci následku mimorádných událostí a živelních pohrom a udržuje její akceschopnost,
-jmenuje velitele jednotky SDHO
-projednává stav PO v obecním zastupitelstvu minimálne 1x rocne a vždy po závažném požáru v obci,
-plní další úkoly podle zák. C. 133/1985 Sb. v platném znení a provádecích predpisu o PO.

Velitel JSDHO

-provádí odbornou prípravu clenu zarazených v jednotce dle plánu odborné prípravy,
-vede predepsanou dokumentaci o cinnosti JSDHO v obci, dle predpisu o PO,
-zúcastnuje se stanovené odborné prípravy,
-plní další úkoly na úseku PO obce dle rozhodnutí starosty obce a predpisu o PO.

CI. 3

Podmínky požární bezpecnosti pri cinnostech, v objektech nebo v dobe zvýšeného nebezpecí
vzniku požáru se zretelem na místní situaci

1) Za cinnosti, pri kterých hrozí nebezpecí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) Sklizen obilnin a pícnin, sušení a uskladnování sena a jarní vyhrabování trávy, pri kterém se
pálí listí. Požární bl~zpecnost pri provozování této cinnosti je zabezpecována stálým dozorem
z rad pracovníku provozovatele cinnosti.

b) Další cinností, pri kterých hrozí zvýšené riziko vzniku požáru je rozdelávání ohne v blízkosti
objektu a v soukromých zahradách.Požární bezpecnost musí být zajištena stálým dozorem
starším 18 ti let po celou dobu trvání cinnosti. Rozdelávání otevreného ohne v blízkosti seníku
a stohu a ponechání otevreného a doutnajícího ohne bez požárního dozoru je zakázáno.

2) Za dobu se zvýšeným nE~bezpecím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) období nadrnernétlO sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a prípadne s dlouhodobe
vysokou teplotou vzduchu:období sklizne, poskliznových úprava naskladnování pícnin a
obilnin, topné období.

3) Za objekty se zvýšeným požárním nebezpecím se dle místních podmínek považuje:

a) knihovna v budove školy



b) Dalšími objekty se zvýšeným nebezpecím požáru jsou areál firmy:
Agroproduct, spol s r.o. Ivan 88

CI. 4
Zpusob nepretržitého zabezpecení požární ochrany

(1) Prijetí ohlášení požáru, živelní pohromy ci jiné mimorádné události v katastru obce je
zabezpeceno ohlašovnou požáru.

(2) Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zabezpecena jednotkami požární ochrany uvedenými
v Požárním poplachovém plánu okresu.

CI. 5

Základní úkoly právnických osob podnikajících fyzických osob a ostatních
fyzických osob na úseku PO v obci

5.1. Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob

Zajištují, aby ve v~3echcinnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecne
závaznými právními predpisy (zákonem CNR c. 133/1985 Sb., o požární ochrane ve znení
pozdejších predpisu, Narízení vlády c. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochrane,
vyhláškou MV c. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci a
cinnosti JPO

5.2. Úkoly fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecne závaznými právními predpisy
zákona CNR c. 133/1985 Sb. ve znení pozdejších predpisu o požární ochrane a provádecí vyhl.
MV c. 246/2001 Sb. o "požární prevenci".

Fyzické osoby jsou povinny:

a) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotrebicu tím, že

v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno horlavé látky vcetne paliv

nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotrebice, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován

bude popel ukládán na bezpecné místo

budou dodržovány bezpecné vzdálenosti urcené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zarizovacích prostredku z horlavých hmot

minimální vzdálenost, nelze-Ii ji dokladovat návodem výrobce u spotrebicu na pevná paliva
bude 800mm ve smeru hlavního sálání a 200 mm v ostatních smerech, u spotrebicu

na kapalné a plynné palivo a elektrinu bude 500 mm ve smeru hlavního sálání a 100 mm
v ostatních smerech

b) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri skladování horlavých nebo požárne
nebezpecných látek tím, že:

budou k jejich skladování používány prenosné obaly k tomu úcely urcené a úniky horlavých
kapalin odstranovány bezpecným zpusobem



pri používání spotrebice na propan butan budou umísteny provozní kovové tlakové nádoby na
lehko prístupném, dostatecne vetratelném míste, kde se nenachází zdroj otevreného ohne: zásobní
kovové tlakové nádoby budou chráneny pred povetrnostními vlivy as nebudou ukládány
v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve svetlících, na pudách, v garážích, kotelnách, šachtách
bytových jader, v místnostech tvorících bytová príslušenství, v místnostech urcených ke spaní a
v jiných spolecných prostorách, koupelnách a únikových cestách

tuhá paliva budou skladována oddelene od jiných paliv

bude dbána zvýšená opatrnost pri skladování látek majících sklon k samovznícení nebo
skladování a používání horlavých nebo jiných látek, které mohou zpusobit požár nebo jej dále
rozširovat

bezpecností vzdálenosti volných skladu sena a slámy (nad 50m3) budou minimálne:

1) 300 m od závodu, v nichž se na volném prostranství uskladnují lehce vznetlivé látky nebo
horlavé látky

2) 100 m od ostatních prumyslových závodu, zemedelských stredisek a lesu

3) 60 m od verejné komunikace

4) 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, cinné skládky domovního odpadu, volného
skladu sena a slámy

5) 30 m od krajního vodice elektrického vedení o vysokém napetí

c) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri manipulaci s otevreným ohnem zejména
tím, že

bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v dobe sucha

pri spalování odpadu budou zrizována ohnište jen v bezpecné vzdálenosti od budova
horlavých materiálu, spalovat pod dozorem dospelé osoby, po skoncení spalování ohen uhasit a
popel uložit na bezpecné místo

pri spalování odpadu vzniklé težební a pestební cinností lesního porostu budou dodržovány
tyto zásady:

1) oznámit pálení klestí územne príslušnou ohlašovnou požáru požární stanici HZS Kraje
územní odbor Pohorelice

2) tuto cinnost provádet dospelou osobou v dobe souvislé snehové pokrývky, v ostatních
prípadech musí být urcené místo k pálení izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se odstraní
veškerý horlavý materiál až na minerální pudu

3) nezakládat ohnište na parezech nebo v jejich bezprostrední blízkosti a dále v blízkosti vetví
stromu

4) ohnište opustit, bude-Ii vyhaslé a rádne prolité vodou

5) jednotlivá ohnište následne zkontrolovat alespon jednou denne pro dobu trí až peti dnu nebo
do doby vydatného dešte

v lese nebude kourit, odhazovat horící nebo doutnající predmety

v lese a do 50 m od kraje nebude rozdelávat nebo udržovat otevrené ohne

d) zajištovat pravidelné cištení a kontrolu komínu, kourovodu a spotrebicu paliv v objektech ve
svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhutách stanovených právním predpisem a odstranovat zjištené
závady



e) udržovat topenište, komíny a kourovody v rádném stavu a nepoužívat komíny a spotreQice
paliv, u nichž byla zjištena závada bránící jejich bezpecnému užívání, až do jejího odstranení

f) plnit príkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na oznacených místech

g) udržovat porádek na pudách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých muže dojít ke
vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu

h) vytváret v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a
záchranné práce, neskladovat ruzné materiály a predmety, tak, aby znemožnovaly prístup
k rozvodným zarízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce

i) udržovat volné chodby, schodište a další únikové cesty a východy

j) obstarávat v souladu s predpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zarízení a jiné
vecné prostredky požární ochrany

k) rádne vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby
nezpusobily požár a dále pecovat o rádný dozor nad detmi, dbát o ne, tak aby jim byl zamezen
volný prístup k zápalkám a horlavým látkám

I) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k overení dodržování
predpisu o požární ochrane a odstranit zjištené nedostatky ve lhute urcené temito orgány

Fyzické osoby nesmí:

a) provádet práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou zpusobilost
požadovanou pro výkon takových prací

b) poškozovat nebo zneužívat hasicí prístroje nebo vecné prostredky požární ochrany

c) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodarením v lese

d) vypalovat travní porosty bez souhlasu obce

CI. 6

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

a) hydranty: vnejší venkovní podzemní v obci v poctu 33. Seznam je založen na obecním úradu
(revize provádí Vodovody a kanalizace, a.s. Breclav).
b) prírodní zdroje: reka Jihlava

CI. 7

Jednotka SDH obce

Obec zrizuje SDHO jednotku požární ochrany JPO, kategorie V, v poctu nejméne 9 clenuVybavení
požární technikou a vecnými prostredky požární ochrany jednotky SDHO je uvedeno v inventurním
soupise obce, který je nedílnou soucástí tohoto požárního rádu obce
Clenové jednotky se pri vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce
a nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky SDHO.



CI. 8

Ohlašovny požáru

V obci jsou tyto ohlašovny požáru:
a) nepretržite je možné hlásit požár územní operacní a informacní stredisko hasicského
záchranného sboru kraje (HZS) na tel. císle 150
a) v pracovní dobe je ohlašovna požáru na Obecním úrade

cís. tel. 519427422.

CI. 9

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDHO vyhlašován následujícími zpusoby:

a) místním rozhlasem signálem "horí" a hlášením o míste požáru po dobu jedné minuty (25 sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

b) náhradní zpusob vyhlášení požárního poplachu je výstražným zarízením požárního
automobilu.

V prípade poruchy technických zarízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
vyhlašuje obci voláním HORí.

CI. 10

Prílohy
Požární poplachový plán okresu, Rád ohlašovny požáru.

CI.11

Úcinnost

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti 15.dnem následujícím po dni vyhlášení zverejnením
na úrední desce Obecního úradu

Požární rád schválilo zastupitelstvo obce dne: 22.6.2006

místostarosta obce

Vyvešeno: 19.7.2006

Snato:24.8.2006

----------- ---- - -- ----

..............A.lli........
starosta obce


