Obecně závazná vyhláška č. 1/2002
POŢÁRNÍ ŘÁD
OBCE NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Zastupitelstvo obce Náměšť na Hané se usneslo 26.9.2002 vydat podle § 29 odst. l
písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v
návaznosti na ustanovení § l a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

1.
Úvodní ustanovení
Poţární řád obce Náměšť na Hané stanoví zásady organizace a provádění poţární
ochrany na území obce Náměšť na Hané, Určuje povinnosti fyzickým osobám, právnickým
osobám a podnikajícím fyzickým osobám na úseku poţární ochrany se zřetelem na místní
podmínky. Dále určuje úkoly poţárnímu preventistovi na území obce Náměšť na Hané.
2.
Zajištění poţární ochrany
(1) Na likvidaci poţárů, provádění záchranných prací při mimořádných událostech a
ţivelných pohromách ve svém územním obvodu, obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů nebo jiným způsobem zajišťuje tyto povinnosti.
(2) K zajištění poţární prevence na území obce ustanovuje obecní rada funkci preventisty
poţární ochrany obce.
3.
Preventista poţární ochrany obce
(1) Preveatista poţární ochrany na území obce zabezpečuje poţární prevenci a v
součinnosti s obecním úřadem zpracovává podklady pro poţární dokumentaci obce.
(2) Preventista poţární ochrany obce plní zejména tyto úkoly:
a) zpracovává a vyhodnocuje plán preventivních poţárních kontrol v objektech ve
vlastnictví obce,
b) na základě dohody provádí kontrolní činnost v objektech fyzických osob a
podnikajících fyzických osob,
c) sleduje a vyhodnocuje dodrţování podmínek poţární ochrany stanovených obcí pro
akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
d) dohlíţí na označení, pouţitelnost ohlašoven poţáru,
e) dohlíţí na trvalou pouţitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení poţáru,
f) dohlíţí na plnění ustanovení poţárního řádu obce,
g) organizuje preventivně výchovnou činnost,
h) provádí hodnocení činnosti a předkládá obecní radě návrhy na opatření ke
zlepšení poţární prevence.

4.
Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
poţárního nebezpečí vzniku poţáru
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly
respektovány zásady poţární ochrany stanovené obecně závaznými předpisy. 4a)
(l) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném mnoţství a druzích poţární techniku,
věcné prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na
poţární nebezpečí provozované činnosti a udrţovat je v provozuschopném stavu.
U vyhrazené poţární techniky, věcných prostředků poţární ochrany a poţárně
bezpečnostních zařízení, kromě výrobku stanovených podle zvláštních právních
předpisů, lze instalovat a pouţívat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hašení poţárů a pro záchranné práce, zejména udrţovat
volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku, únikové
cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické
energie, k uzávěrům plynu, vody, topení a produktovodů, k věcným prostředkům
poţární ochrany a k ručnímu ovládání poţárně bezpečnostních zařízení,
c) dodrţovat technické podmínky a návody vztahující se k poţární bezpečnosti
výrobků nebo činností,
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami,
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k poţární ochraně, a to včetně míst, na
kterých se nachází věcné prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostní
zařízení,
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika
poţární ochrany nebo preventisty poţární ochrany dodrţování předpisů o poţární
ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
f)
umoţnit orgánu státního poţárního dozoru provedení kontroly plnění povinností
na úseku poţární ochrany, poskytovat mu poţadované podklady, dokumentaci a
informace vztahující se k zabezpečování poţární ochrany a ve stanovených
lhůtách splnit jím uloţená opatření,
g) poskytovat bezúplatně státnímu poţárnímu dozoru výrobky nebo vzorky
nezbytné
k) provedení poţárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku poţáru,
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského
záchranného sboru kraje (HZS kraje v Olomouci), kaţdý poţár vzniklý při
činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo uţívají.
2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty, při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření poţáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který můţe stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popřípadě můţe takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních předpisů nejsou
tímto dotčena.

4a) § 5 zákona č. 237/2000 Sb.., o poţární ochraně

Povinností fyzických osob
Povinnosti fyzických osob (občanů) v oblasti poţární ochrany jsou dány obecně
závaznými právními předpisy. 4b)
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poţáru, zejména při pouţívám
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a
pouţívání hořlavých nebo poţárně nebezpečných látek, manipulací s nimi nebo
otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu,
vody a topeni,
c) plnit příkazy a dodrţovat zákazy týkající se poţární ochrany na označených
místech,
d) obstarat poţárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky poţární ochrany v
rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k poţárněbezpečnostním zařízením a věcným prostředkům poţární
ochrany za účelem jejich včasného pouţití, a dále udrţovat tato zařízení a věcné
prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby,
které uvedená zařízení a věcné prostředky mají ve vlastnictví či uţívání,
f)
vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo uţívání podmínky pro rychlé
zdolávání poţáru a pro záchranné práce,
g) umoţnit orgánu státního poţárního dozoru provedení potřebných úkonů při
zjišťování příčiny vzniku poţáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně
poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení poţárně technické expertizy ke
zjištění příčiny vzniku poţáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kaţdý poţár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které
vlastní nebo uţívá,
i)
dodrţovat podmínky nebo návody vztahující se k poţární bezpečnosti
výrobků nebo činností.
2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily poţár.
3) Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku poţární ochrany nebo zneuţít linku
tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku poţáru, pokud nemá odbornou
způsobilost poţadovanou pro výkon takových prací zvláštními pracovními
předpisy;,
c) poškozovat, zneuţívat nebo jiným způsobem znemoţňovat pouţití hasicích
přístrojů nebo jiných věcných prostředků poţární ochrany a poţárně
bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemoţnit pouţití označení nástupních ploch pro poţární techniku,
e) pouţívat barevné označení vozidel jednotek poţární ochrany,
f)
provádět vypalování porostů.
4) Fyzická osoba je povinna umoţnit výkon státního poţárního dozoru a ve stanovené
lhůtě splnit opatření uloţená orgánem státního poţárního dozoru.
Vlastní obecní úřad neprovozuje činnosti, objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru.
4b) § 17 zákona č. 237/2000 Sb., o poţární ochraně

5.
Druh, velikost a vybavení jednotky poţární ochrany
1)

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II, velitele jednotky
jmenuje a odvolává starosta obce.

2) Jednotku sboru dobrovolných hasičů tvoří:
-celkový počet členů 21
- počet členů v pohotovosti pro výjezd:
zásahová jednotka I. 11 členů
zásahová jednotka II. 10 členů
-vybavení jednotky : - CAS 25 ŠKODA 706 RTHP
- AVIA A30
3) Základní úkoly, činnost a organizační struktury jednotek se řídí právními předpisy
o poţární ochraně
6.
Zdroje poţární vody
1) Pro potřeby svého územního obvodu určuje obecní rada následující zdroje
poţární vody:
- hydrantovou síť v obci,
- říčka Šumíce s odběrním místem u poţární zbrojnice.
2) Vlastníci, správci a uţivatelé jsou povinni tyto zdroje poţární vody udrţovat v
provozuschopném stavu. Provádění prací, které by omezily nebo znemoţnily pouţití
těchto zdrojů pro účely poţární ochrany, je vlastník, správce nebo uţivatel povinen
předem projednat s hasičským záchranným sborem kraje.

7.
Vyhlášení poţárního poplachu
1) Poţární poplach na území obce se vyhlašuje:
a) poţární sirénou nepřetrţitým tónem po dobu 25 sec. s následující 10 sec. pauzou,
poté opět zazní tón po dobu 25 sec.. Celková délka signálu je 60 sec.
b) místním rozhlasem signálem „Hoří" a oznámením místa, kde k poţáru došlo,
c) jiným náhradním způsobem (trubka, volání „Hoří a pod).
2) V katastru obce za ohlašovnu poţáru po dobu 24 hodin slouţí budova:
- Obecního úřadu v Náměšti na Hané,
- poţární zbrojnice v Náměšti na Hané.
Objekty jsou označeny tabulkou „Ohlašovna poţáru". Funkci
míst pro ohlášení poţáru tvoří i veřejné telefonní automaty, které se nachází na území
obce.

8.
Telefonní čísla důleţitých orgánů
Hasiči
150
Záchranná sluţba
155
Policie
158
Hasičský záchranný sbor kraje
585731211
Plyn - pohotovost
1239
Voda - pohotovost
585536238, 585243263
El. energie - pohotovost
581264130
Starostka obce Mgr. Husičková
585951400 607/555746
9.
Výpis z poplachového plánu kraje
Součástí poţárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek poţární
ochrany vyplývající z poplachového plánu kraje.
Stupeň
Jednotka
kategorie JPO
SDH Náměšť na Hané

II.

I.

HZS st. Olomouc
SDH Senice na Hané
HZS st. Litovel
HZS st. Olomouc

I.
III.
I.
I.

II.

SDH Lutín
HZS ČD Olomouc
HZS st. Uničiv
HZS st. Šternberk

III.
IV.
I.
I.

III.

HZS st. Litovel
SDH Velká Bystřice
HZS MŢ Olomouc

I.
III.
III.

Z

Další jednotky PO dle rozhodnutí operačního střediska HZS Olomouckého kraje

Poţární jednotky jsou na místo zásahu povolávány prostřednictvím ohlašovny
poţáru na vyţádání operačního střediska HZS Olomouckého kraje.
10.
Sankce
Porušení povinností a ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
11.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem: 12.10.2002

__________________________
místostarosta

______________________________
star osta

