obec odunec

Zastupitelstvo obce Odunec

Obecně závaznávyhlášk a č. 2 / 2O2O
požárnířád obce
Zastupitelstvo obce Odunec se na svém zasedání dne 11. 9. 2020 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod t zákona č. t33/t985 Sb., o požární ochraně,
ve znění PozdějŠíchpředpisů (dále jen ,,zákon o požárníochraně"), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, tuto obecnézávaznouvyhlášku (dále jen,,vyhláška)

článek t
úvodníustanovení

(1)
(2)

Tato VYhláŠka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany vobci
0dunec.
Při zabezPečovánípožárníochrany spolupracuje obec zejména s hasičs\ým
záchranným sborem kraje, občanslrými sdruženímia obecně prospěšn;;irni
společnostmi půs obícími na rlseku požárnío chrany.

VYmezení Činnosti osob

(1]

článek z

p

ověřený ch zab ezpečovánímp ožárníochrany v ob ci

Ochrana ŽivotŮ, zdraví a majetku občanůpřed požáry, žive|nímipohromami
jinými mimořádnými událostmi na územíobce Odunec (dále jen ,,obec")
je zajiŠtěna spoleČnou |ednotkou sboru dobrovolných hasičůměsta
Hrotovice
zÍÍzenouna základě Veřejnoprávní smlouvy o zřízení společnéjednotky požární
ochranY uzavřené podle § 69a zákona o požární ochianě s městem Hrotovice
a dalŠÍmijednotkami požární ochrany uvedenými v Příloze č. 1 této vyhláš}qy.
K zabezPečeníúkolůna riseku požární ochrany byly na zatládě uinesení
zastupitelstva obce dále pověřeny §rto orgány obce:
aJ zastuPitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně
tx za 12 měsícŮ nebo vždy po závažnémimořádné události majícívztah
k zajištění požárníochrany v obci,
b) starosta obce - zabezpeČováním pravidelných kontrol dodržování předpisů
a

(2)

Plnění Povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajícíih)i"ii
samostatné působnosti, a to minimálně Ixza 12 měsíců.
a

článek g
PodmínkY poŽárníbezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místnísituaci

(1)

Za Činnosti Při kterých hrozí zqišené nebezpečívzniku požáru, se podle místních
Podmínek PovaŽuje: konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí
na veřejných ProstransWÍch, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm
a na něŽ se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požárníochraně
ani

(2)

VPráVnÍm předpisu krajel či obce vydanému kzabezpečenípožárníochrany při
akcích, kterých se zúčastňujevětšípočet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím
zapoČetímObecnímu úřadu Odunec. Je-li pořadatelem právnická osoba čifyzická
o s oba p o dnikaj ící,j e j ej í p ovi nno st í zřídit p reventivn í p ožárníhl ídku.

článek+

Způsob nepřetržitého zabezpečenípožárníochrany v obci

(1)
(2)

Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události na územíobce
jezabezpeČeno systémem ohlašoven požárůuvedených v článku 7 vyhlášky.
Ochrana ŽivotŮ, zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnírnipohromami
a jinými mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpečena společnou
jednotkou poŽární ochrany uvedenými v článku 5 a dalšímijednotkami uvedenými
v Příloze č. 1vyhlášky.

článek 5
Kategorie spoleČnéiednotky požárníochrany, její početnístav

(1)
(2)

a

vybavení

Kategorie, poČetnístav a vybavení společnéjednot}qy požárníochrany (článek 2
odst. 1) jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhláš}qy.
Členovéspolečnéjednot}ry požární ochraňy se při vyhlášení požárního poplachu
dostaví ve stanoveném Čase do hasičskéstanice města Hrotovice, anebó na jiné
místo, stanovené velitelem této jednotlry požární ochrany.

článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky iejich trvalé
použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašenípožárije povinen tyto udržovat
takém stavu, aby bylo umožněno použitípožárnítechnilry a čerpánívody pro
hašenípožárů.z |menovité zdroje vody jsou uvedenyv příloze č. 3.
Obec nad rámec nařízeníkraje nestanovila dalšízdroje vody pro hašení požárů.
v

(2)

článek z

Seznam ohlaŠovenpožárůa dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár,
a způsob iejich označení

(1)
(2)

Obec zřídila tuto ohlašovnu požárů,která je trvale označena tabulkou ,,Ohlašovna
požárů": Obecníúřad Odunec, č. p.6, Odunec.
DalŠÍmimísty zřízenými obcí, odkud lze hlásitpožár a která jsou trvale označena
tabulkou ,,Zde hlaste poŽár" nebo symbolem telefonního čísla.150" či ,,l!zu.

článek g
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. tónj nebo
1 Nařízení kraje VYsoČina Č,2/2004,
ktelým se stanoví podmínlqy
akcích kterých se zúčastňuje většípočet osob.

kzabezpečení požárníochrany při

z Nařízení kraje VYsoČina Č. 2/2003, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečenízdrojů vody k hašení
požárů.

b)

sig4álem ,,lOŽÁnNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón ,,HO-ŘÍ, ,,HO-ŘÍ1 po dobu jedné minuty
fie jednoznačný nezaměnitelný s jinými signály)

c) v případě poruchy technic{ich zařízenípo vyhlášení požárníhopoplachu
se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

ČHnek g
Seznam sil a prostředků iednotek požárníochrany

Seznam

sil a

prostředků jednotek požárníochrany podle qipisu zpožárního

poplachového plánu kraje Vysočinas je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky.

čHnek 10
účinnost
Tato vyhláška nab;ivá účinnostipatnácQým dnem po dni vyhlášení.

/4t-

6B€č

|osef Kříž
místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 2,/,?,
Sejmuto z úřední des}ry dne:
6, t0,

3

Milan Šabatka
starosta obce

/o

lo

Zo

Nařízení Kraje VYsoČina Č,9 /2016 kte4ým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, ze dne 17,
května 2016.

Příloha č. 1 k OZV č.2/2020
Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany
podle požárního poplachového plánu Kraie Vysočina
Seznam sil a prostřed\ů jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
držíohlaš ovna p ožári a zásahov á j e d notka S D H.
VPříPadě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
-jednotlqy
v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující
požární
ochrany.

(1)

ob

(2)

Název obce

Název části obce

Odunec

Odunec

katastrální
území
Odunec

Hasební obvod
stanice
Hrotovice

Stupeň
nebezpečí
IIB

Předurčenéjednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu
st.

poI).
1.

Název
IPo
Hrotovice

Kat.

IPo
I

Název

IPo
Hrotovice

Příloha č. 2 k OZV

Kat.

IPo
|U/L

Název
IPo
|aroměřice nad
Rokytnou

Kat.

IPo

||/t

č. 2 /2O2O

požární technika a věcné prostředky požárníochrany
společnéj ednotky požárníochrany
Dislokace |PO
Hrotovice

počet členů

Kategorie |PO

Počet členův pohotovosti

IIB
20
Požárnítechnika a věcné prostředky PO
Hasičská stříkačkaPMS 12 s příslušenstvím

Příloha č. 3 k OZV č.2/Z02O
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárů
Druh
přirozené
Umělé

p

Imenoviqý zdroi
Rybník Obora
ožárnínádržv obci odunec

10

Počet

t

