OBEC
_________________________SVINOŠICE________________________

VYHLÁŠKA

Č.03 /2004

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Svinošice vydává dne 4.11.2004 podle § 29 odst.1 písm o)bod 1. zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
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Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Svinošice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v
obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 127/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
( dále jen „SDH“ ) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkami požární
ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje územní odbor
Blansko, kategorie JPO I se sídlem v Blansku.
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lipůvka kategorie JPO III se sídlem v
Lipůvce.
c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Černá Hora kategorie JPO II/1 se sídlem v
Černé Hoře.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.
(1) Za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
a) Pálení klestu a trávy - požární bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena zákazem pálení v období velkého sucha, dále pálením klestu a trávy
na ohrazených ohništích se stálým dozorem.
b) Svařování a řezání kovů - požární bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena školením svářečů o PO, svařovat smí pouze osoby s platným
svářečským průkazem.
„(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
letní období s nedostatkem srážek, které vyhlašuje starosta obce a jehož vyhlášení je účinné
dnem vyvěšení na úřední desku. Požární bezpečnost je v tomto období zabezpečena zákazem
rozdělávání ohňů.“
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(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Lakovna Čech - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena
proškolením zaměstnanců a dodržováním bezpečnosti práce.
b) Hotel Domino - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena
proškolením zaměstnanců a dodržováním bezpečnosti práce.
c) Sklad dřeva firmy “Hloušek“ - požární bezpečnost v tomto objektu je
zabezpečena proškolením zaměstnanců a dodržováním bezpečnosti práce.
d) Autodílna firmy „Vyskočil“- požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena
proškolením zaměstnanců a dodržováním bezpečnosti práce.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení.
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH obce jsou
uvedeny v příloze č. 2. Příloha č.2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice Svinošice 1 nebo na jiné místo určené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a) přirozené:
1. potok v lokalitě „Luhy“. Potok je pro vozidla PO přístupný od obce Šebrov
po lesní cestě kolem fotbalového hřiště. Před čerpáním je nutné potok přehradit.
b) umělé:
1.hydrantová síť - připojení přes hydrantové uzávěry, kterých se v obci nachází 31,
tlak vody v hydrantové síti v obci je 0,6 MPa. Mapa hydrantové sítě je uvedena v
příloze č.3, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.
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(2) obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany,
uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje ÚO Blansko.
(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 pozemků a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu ( správce, nájemce, uživatele ), nevykonává li svá práva vůči pozemku sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení.
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“
a) Zdeněk Smrž Svinošice 107, tel: 516 431 539, mobil: 732 130 247
b) Milan Štěpánek Svinošice 103, mobil: 602 524 182
c) Josef Hemzal Svinošice 40 , mobil: 724 147 683, mobil 725 111 353,
( pouze mimo pracovní dobu ).

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu.
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty ( 25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec.tón ).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje telefonicky, nebo rozesláním SMS zpráv členům jednotky SDH Svinošice.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1., která je nedílnou součástí požárního
plánu obce.
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Čl. 10
Účinnost

Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím patnáctidenní lhůty ode dne jejího vyhlášení.

Ve Svinošicích dne 4.listopadu 2004

………………………

…………………….

Josef Hemzal

Milan Štěpánek

starosta obce

místostarosta
razítko obce

Vyvěšeno dne: 5.listopadu 2004
Sejmuto dne: 22.listopadu 2004
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Příloha č.1 k vyhlášce č. 03/2004

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 osoby 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:

stupeň požárního poplachu

I.
II.
III.

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

SDH Svinošice
SDH Černá Hora
HZS Tišnov

SDH Lipůvka
SDH Lelekovice
SDH Adamov

HZS Blansko
SDH Drásov
SDH Bořitov

Ve Svinošicích dne 4.listopadu 2004
………………………

…………………….

Josef Hemzal

Milan Štěpánek

starosta obce

místostarosta
razítko obce
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Příloha č.2 k vyhlášce č. 03/2004
Kategorie, početní stav a vybavení jednotky požární technikou.
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Svinošice

Počet členů

V.

Z toho: velitel 1,

velitel oddílu 1,

13

Minimální počet
členů v pohotovost
---------

strojník 4, hasič 7

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Hydrantový nástavec

1

Hydrantový klíč

1

Proudnice „C“ s uzávěrem

1

Hadice konopná„C“

2

Hadice konopná „B“

2

Přechodka „B“ - „C“

1

Smluvně zajištěn dopravní automobil
Motorová stříkačka
Dle přílohy č.4 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.

1
1

Ve Svinošicích dne 4.listopadu 2004
………………………

…………………….

Josef Hemzal

Milan Štěpánek

starosta obce

místostarosta
razítko obce
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