Obecně závazná vyhláška č. 6/2005
obce Dolní Dunajovice

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 14.12.2005 usneslo vydat na
základě §29 odst. 1 písm, o) bod 1. zákona č. 133/12985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany v obci dle § 15 odst.
1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně,ve znění nařízení
vlády ČR č.498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Za zabezpečení poţární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Dolní Dunajovice,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o poţární
ochraně.
Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce (dále jen “JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Poţárního
poplachového plánu HZS Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto
jednotky jsou uvedeny ve výpisu z Poţárního poplachového plánu Jihomoravského kraje,
který obec obdrţí od HZS kraje.
K zabezpečení úkolů podle tohoto článku obec:
a. pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu poţární ochrany v obci
minimálně 1x ročně a vţdy po závaţných mimořádných událostech majících vztah
k poţární ochraně obce,
b. pověřuje kontrolou dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně
ve stanoveném rozsahu pověřeného pracovníka. Konkrétní určení osoby a rozsah
působnosti bude součástí dokumentace obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku poţáru, se dle místních podmínek povaţuje:
a. kulturní oslavy obce, kdy dochází k většímu shromaţďování osob (nad 200);
poţární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením poţární
hlídky. Konkrétní sloţení poţární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace
obce.
b. Jarní vypalování trávy a klestí v intravilánu obce
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje:
a. Období od 30.6. do 30.9. letní období ;poţární bezpečnost v tomto období je
zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm. Po
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dobu zvýšeného poţárního nebezpečí zřídí obecní úřad poţární hlídku. Konkrétní
sloţení poţární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce. Tímto
ustanovením nesmí být dotčeno nařízení Jihomoravského kraje dle § 27 odst. 2
písm. b) bod 3. Zákona č. 133/1985 Sb, poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, resp. vychází se z tohoto ustanovení.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje:
a. Budova obecního úřadu, kde v 2.NP je knihovna obce; poţární bezpečnost
v tomto objektu je zabezpečena EPS (elektrická poţární signalizace).
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení o poţáru, ţivelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven poţáru, uvedených v čl. 7.
Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami poţární ochrany,
uvedenými v čl. 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec Dolní Dunajovice nemá vlastní jednotku JSDH. Poţární zabezpečení obce Dolní
Dunajovice zabezpečuje jednotka JSDH Perná v tomto početním stavu a vybavení:
Celkový počet členů jednotky – 12
Velitel – 1
Velitel druţstva – 1
Strojník-řidič – 4
Hasič – 6
Vybavení jednotky :
DA - 12
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
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení poţárů a další zdroje vody pro hašení
poţárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah:
a) přirozené ( potok),
b) umělé (hydrantová síť, poţární nádrţ),
c) víceúčelové (závlahové kanály),
U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro poţární techniku, vyuţitelná
kapacita zdroje, podmínky pouţitelnosti, atd.
Obec zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a vhodného směru příjezdu
(příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotce poţární ochrany,
uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Mikulov Jihomoravského kraje.
.
Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1.

Obec zřizuje následující ohlašovny poţárů, které jsou trvale označeny tabulkou
“Ohlašovna poţárů”:
a) Veřejné telefonní stanice Telecomu umístěné v obci

2.

Obec zřizuje následující další místa pro hlášení poţárů, která jsou trvale označena
tabulkou “Zde hlaste poţár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:
a) Čerpací stanice PHM Dolní Dunajovice – Radkovič (5.00 – 20.00 hod.)
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení poţárního poplachu v obci se provádí signálem “POŢÁRNÍ POPLACH”, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza –
25 sec. tón) nebo
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární poplach
v obci vyhlašuje místním rozhlasem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany podle výpisu z poţárního poplachového
plánu HZS Jihomoravského kraje má k dispozici OÚ Dolní Dunajovice a JSDH Perná a
tvoří nedílnou součást této vyhlášky (viz. příloha č. 1, č.B1-7)
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne:

15.12.2005

…………………..
Otakar Šimoník
místostarosta

Vyvěšeno dne:

15.12.2005

Sňato dne:

2.1.2006

…..………………..
František Bařina
starosta obce
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