Obecně závazná vyhláška obce Rovensko č. 16

Požární řád obce
Obec Rovensko na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. března 2004 podle par.
29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Rovensko upravuje organizaci a zásady zabezpečování požární ochrany
v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 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
1) Za zabezpečování požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec
Rovensko, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající
z předpisů o požární ochraně.
2) 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 „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Rovensko
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně 1x ročně a vždy po závažných událostech majících vztah k požární
ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu Obecní úřad Rovensko.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Obec jako právnická osoba, činnost, při které hrozí nebezpečí požáru neprovozuje.
2) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období od
1.4. do 31.10. kalendářního roku. V tomto období se na území obce zakazuje:
a) používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou
způsobit požár mimo oslav pořádaných obcí,
b) rozdělávat oheň v lese a do 50-ti metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném
tábořišti,
c) kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti 10 m od lesa,

d) rozdělávání ohňů do 50-ti metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve
vysoké suché trávě a na rašelinných pozemcích. Místo pro rozdělávání ohně musí
být izolováno od všech snadno zápalných látek,
e) vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše.
3) Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje Kulturní zařízení Jednoty
OREL Rovensko z důvodu shromáždění se většího počtu osob v jednom požárním úseku.
Požární ochrana v tomto objektu je zabezpečena majitelem Kulturního zařízení Jednoty
OREL Rovensko. Dokumentace k zabezpečení požární bezpečnosti objektu je součástí
dokumentace obce.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
je zabezpečeno ohlašovnou požáru uvedenou v čl. 7 a tísňovými linkami složek IZS
150, 155, 158.
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
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
Kategorie:
Početní stav:
Vybavení JPO:

JPO V/2
13 členů
požární stříkačka PP S12
AVIA A-21-F SPZ 1M61149
nářadí potřebné k hašení požáru (lopaty, sekyry, krumpáče)
pracovní oděv a ochranné přilby

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice obce Rovensko, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti.
1) Obec Rovensko 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 – umělá vodní nádrž u fotbalového hřiště
b) umělé – hydrantová síť v obci

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Obec Rovensko zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“ – obecní úřad Rovensko, č.p. 59, tel. 583412222
2) Obec Rovensko zřizuje následující další místo pro hlášení požárů, které je trvale
označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150 – veřejný
telefonní automat u obecního úřadu.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10sec. pauza – 25 sec. tón)
b) signálem „Požární poplach“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je
jednoznačným a nezměnitelným s jinými signály).
2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem umístěným v budově Obecního úřadu
Rovensko.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany v obci, v závislosti na
vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden
v příloze č. 1
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší „Požární řád obce Rovensko“ platný od 1. 1. 1985.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2004

Doleček Stanislav
starosta obce

Vyvěšeno: 9.3.2004
Sejmuto: 24.3.2004

Gintherová Stanislava
místostarostka obce

Příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce Rovensko

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu
kraje
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň obdrží ohlašovny
požáru obce
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 JPO

Druhá JPO

Třetí JPO

Rovensko V/2
Šumperk I
Uničov I

Zábřeh I
Bludov III
Hoštejn III

Šumperk I
Jedlí III
Štíty II/1

ZŘIZOVACÍ LISTINA
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE ROVENSKO

Zastupitelstvo obce Rovensko v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů schválilo na svém zasedání
dne 8. 3. 2004 tuto zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rovensko.
Čl. 1
Základní údaje
Název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rovensko
Čl. 2
Začlenění a předmět činnosti
1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rovensko (dále jen JSDH obce) je
z hlediska plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany začleněna do
kategorie jednotek JPO V/2 zabezpečující výjezd požárního družstva na území obce a
je jí přiděleno evidenční číslo 3809199
2. JSDH obce zabezpečuje výjezd požárního družstva 1+5 do 10 min. od vyhlášení
poplachu operačním a informačním střediskem HZS Olomouckého kraje.
3. Hlavní úkoly JSDH obce1):
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech,
c) spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární
ochrany, policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami
integrovaného záchranného systému,
d) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva2).

1
2

) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů

4. JSDH obce vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Činnost v JSDH obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské
povinnosti.
6. Činnost v JSDH obce při nařízeném cvičení, nebo nařízené odborné přípravě je jiným
úkolem v obecním zájmu.
7. Činnost vykonávaná JSDH obce je hrazena z prostředků obce3).
Čl. 3
Majetek a vybavení
K zajištění plnění úkolů užívá JSDH obce objekt Hasičské zbrojnice, případně jiných
objektů určených obcí.
2. Do vybavení JSDH obce může být zařazena požární technika a věcné prostředky
požární ochrany, které jsou v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 vyhlášky MV č.
247/2001 Sb., o organizaci a činnostech jednotek požární ochrany.

1.

Čl. 4
Vymezení působnosti
Své základní úkoly plní JSDH obce především na území obce. Mimo území obce plní tyto
úkoly jen na základě povolání operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Čl. 5
Velení v JSDH obce
1. Velitel jednotky, po vyjádření Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce.
Přihlíží přitom k návrhu občanského Sboru dobrovolných hasičů Rovensko4).
2. Velitel JSDH obce odpovídá obci za připravenost jednotky k plnění stanovených
úkolů a dále odpovídá za činnost jemu podřízených členů v jednotce.
3. Členové JSDH obce jsou při činnosti jednotky podřízeni veliteli a při zdolávání
události též veliteli zásahu.
4. Podmínky pro výkon funkce velitele JSDH obce jsou specifikovány zákonem č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č.
247/2001 Sb., o organizaci a činnostech jednotek požární ochrany. Specifikace dalších
podmínek výkonu funkce velitele může být uvedena v Dohodě o členství v Jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce Rovensko.
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) § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
) § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Početní stav
Celkový početní stav je 13 členů
JSDH obce má

1 velitel jednotky
1 velitel družstva
4 strojníky
7 hasičů
Čl. 7
Členství

1. Činnost v JSDH obce se vykonává na základě Dohody o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce uzavřené mezi členem a obcí. Obec přitom přihlíží k návrhu
občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů Rovensko.
2. Člen JSDH obce musí splňovat podmínky odborné, zdravotní a fyzické způsobilosti a
musí být starší 18 let.
3. Členům JSDH obce náleží stejnokroj a funkční označení.
Čl. 8
Odměna za členství
1. Členovi JSDH obce za výkon služby v jednotce odměna nenáleží.
2. Velitel JSDH obce může navrhnout členovi JSDH obce odměnu mimořádnou.
3. Odměnu dle bodu 2 svaluje starosta obce.
Čl. 9
Úrazy a škody
1. Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH obce v souvislosti s výkonem
v jednotce řeší zákon5) a obecně závazné právní předpisy6).
Čl. 10
Ostatní ustanovení
1. Obec může zrušit JSDH obce pouze se souhlasem Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje7).
2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 9. 3. 2004

Doleček Stanislav
starosta obce
5

) § 81 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
) zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o
jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů
7
) § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
6

