Obec Brněnec

obecně závazná vyhláška č. 112009
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Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém 3' zaseďání dne 31.8.2009 usnesením č.9 usneslo
vydat na záklaďé ustanovení $ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požárníochraně, ve znění
pozdějších předpisů a $ 15 Nařízenívlády č. 17212001 Sb., k provedeni zákona o požárni
oclrraně ve znění Nařízení vlády č' 49812002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POZARI\IRAD OBCE

'

cl.l

Úvodní ustanovení

PoŽární řád obce Brněnec r-rpravuje organizaci azásady zabezpečenípoŽární oclrrany v obci.

Čt.z

Vymezení čin nosti osob, pověřený ch zabezpečováním poŽární och rany v o bci
V obci je zŤízena jednotka sboru dobrovolných hasičů,za jeji činnost odpovídá velitel
jednotky.
Zapožárni ochranu obce odpovídá starosta obce, který ve spolupráci s velitelem jednotky
organizuje preventivně výchovnou čirrnost, zejména ve spolupráci s organizacemi pťrsobícími
na úseku požárníochrany.

Čt. s
Podmínky požárníbezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnísituaci
Při pořádaní akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku obce Brněnec č. X,
kterou se stanoví podmínky k zabezpeěení poŽární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje

většípočet osob.
Provádění prací s otevřerrým ohněm v prostorách se zvýšeným poŽárním nebezpečím,
včetně prací' při kterém dochézík odletu jisker a rozehřívání asfaltu v tavných nádobách; požámi
bezpečnost při provozování této činnosti je tŤeba zabezpečit stanovenírn opatření, které povedou
kzulezeni vzriku požénu,určenímosob k prováclění poŽěr:niho dozoru a následného dozoru
minimálně 8 hodin po ukončenípráce,včetně vybavení určených osob hasební technikou'

Spalování listí a odpadních dřevin podléhá oznámení n operačnía infornačnístředisko HZS
pardrůického kraje (KOPIS), na tel. číslo950 570 2I3. při této činnosti je tř'eba dbát zr,yšené
opatmosti. Nerozdělávat oheň v blízkosti hořlaých látek, budov, skladů , zemědělských produktu a
lesních porostťr. Po celou dobu provádění této činnostije třeba zajistit soustavný dozor. Po ukonční
této činnosti musí bý ohniště uhašeno azabezpečeno tak, aby nemohio dojít k jeho opětovnému
rozhoření"
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a) NepřetrŽitou službu zajiŠt'ujepožární stanice HZS Pardubického kraje ve Svitavách
(tísňovételefonní číslo150, příp. 112).

b) Jednotka sboru dobrovolných hasičůobce se svolává sirénou umístěnou na poŽární
zbrojnici a u zák|adní školy v Moravské Chrastové. (Sirénr'r lze spustit dálkově operačnírl
střediskem HZS Pardubického kraje nebo ručně ovladačem v poŽární zbrojnici.)

Čt. s
Jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, kategorie, početnístav a
vybavení

a)

jednotku sboru dobrovolných hasičůobce, uvedenou v příloze č. 1.
početní
Kategorie,
stav a Vybavení požárni technikotr a věcnými prostředky požární
oclrrany jednotky sboru dobrovolnýclr hasičůobce jsou uvedeny v příloze č. 1.
Příloha č. 1 je nedílnou součástípoŽárního řádu obce.
obec

zŤiztt1e

b) Členovéjednotky se při vyhlášenípoŽárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požárnízbrojnice V Moravské Clrrastové nebo na jirré tnísto, stanovené velitelem
jednotky.

čt. o
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalšíchzdrojů vody pro hašení požárůa podmínky pro
zajištění jejich tr_való použitelnosti

(1)

obec stanovuje násleclující zdroje vody pro hašerrí poŽárů, a dalšízďto.je požární

vocly, které musí svou kapacitou, úmístěníma vybavením umoŽnit účinnýpoŽární zásah

a)

přirozené ('elql' potolql, jezera, rybnílql apod )
1. řeka Svitava, odběrrrí místo se stanoví podle momerrtálních potřeb, neonezené kapacita,
Bělský potok, odběrní místo se stanoví podle nromentálních potřeb, kapacita

2.

50Om',&od.

3' odtok z pt'epadu obecrrí studny (notok od koupaliště), odběmí místo se stanoví podle
momentálních potřeb, kapacita 36m'Árod.

b)
apod.)

umělé (hydrantová sít', požárnínádrže, požární studryl, náú"že pro zaclrycení clešt'ovévocly,
1.

podzemní hydranty napojené na místnívodovod, určená odběrní místa tvoří
přílohrr požárního řádu, kapacita jednoho odběrního místa je 48m3,&od, současně
lzevyužítk dodávce požžrruvody 3 hydranty.
požárnínádrž ve spodní části Moravské Chrastové o ob.jemu 220m3. Z dťrvodu
prutočnosti v zimě nezut^rzá.

(2) obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktrráiním stavu plánek obce s
vyznačenímzdrojů vody pro hašení požári, čerpacíchstanovišt' pro poŽární techniku a
vhodného směru pŤíjezdulpŤíjezdovékomunikace, který v jednom vyhotoverrí předává
jednotce uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Pardubického kraje územníodbor Svitavy.
(3) Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašení je povinenl, v souladu s předpisy o
požárni ochraně' rrmožnit potrŽití požárni techniky a čerpánívody pro hašenípožárů',
zejména udrŽovat trvalou pouŽitelnost čerpacíchstanovišt' pro poŽfuni techniku, trvalou
pouŽitelnost zdroje. Vozidla musí být parkována tak aby neznemoŽňovala přístup
k hyclrantům"

(4)

Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinenl
zajistit volný přýezd pro mobilni poŽárni technikrr. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na dalšíosobu (správce, nájemce, uŽivatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo kornunikaci sám"
$7 odst. 1 zákona č. 133/1985

o poŽárrrí ochraně, ve znění pozdějších pr'edpisů.

Čl.l

Seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
oznacenl

ohlašovna požáru není zŤízena.
Vlastní činnost ohlaŠovnypožáru můŽeme rozdělit do dvou povinností. První povinností je
přijmout ohlášení mimořádné události oc1občanůa dále ho telefonicky přerrést na krajské
operačnístředisko HZS. V době mobilních telefonů je tato činnost zcllouhavá a zbytečná.
Druhou povinností je povinnost vyhlášení poplachu jednotce hasičůobce. Tato povinnost je
řešena náhradním způsobem.
Funkci ohlašovny požáru pr'ejímá velitel JSDHO p. ondřej Kozák tel.723258740,v případě
jeho nedostupnosti, zástupce velitele JSDHO p. Jaroslav Nečas tel 606569]5].

,

cl.8

Způsob vyhlášen í požárníhopoplach u

VyhlášenípoŽárního poplachu v obci se provádí:

signálem,,POŽÁRNÍ poprecH'', který je vyhlašován přerušovaqým tónem sirény po dobu
jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

V případě poruchy technických zaŤízenípro vyhlášení poŽárního poplachu se požárni
poplach v obci vyhlašqje za pomoci osoby zajišt'ujícífunkci ohlaŠovny požáru, která pak
telefonicky nebo osobně svolá členy JSDHO.
čt. q
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárníhopoplachového plánu Pardubického kraje
je uveden v příloze č. 3

cr.
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Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se rušíobecně závaznávyhláška PožárníŤádzr'1992

cr. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti1.] '2009

Mgr. Jan Havlíčekv.r.
starosta obce

Ing. Josef Hoch v. r.
místostarosta obce

