Obec Bítovčice
Obecně závazná vyhláška obce Bítovčice č. 5/2003
Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Bítovčice se na svém zasedání dne 3.12.2003 usneslo vydat ve smyslu §
10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 313/2002 Sb., na
základě ustanovení § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
(úplné znění č. 67/2001 Sb.) § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k
provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bítovčice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci. (§ 15 odst. 1 NV 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 zabezpečení požární ochrany odpovídá obec, která plní v samostatné a
přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci (městě) minimálně
lx ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce,
b) pověřuje zastupitelstvo pravidelnou kontrolou dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně, (kontrolní výbor, § 119 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb.)
(3) Kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně je
pověřen zastupitel Martin Dvořáček
(3) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti
stanovené předpisy o požární ochraně a obecně závaznými právními předpisy vydanými
k zabezpečení požární ochrany orgány kraje, okresním úřadem a obcí.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným
a vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci
požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se
skutečným stavem.
(2)
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru stanoví nařízení kraje č. 3/2003 ze dne 20.5.2003 (§ 27 odst. 1 písm. f) z. č. 67/2001
Sb.)
(3)
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
stanoví nařízení kraje č.4/2003 ze dne.20.5.2003
(4)
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob stanoví nařízení kraje.
Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven
v souladu s požárním poplachovým plánem okresu. (§ 10 NV č. 172/2001 Sb.)
(2)
Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu obce je zajištěna
jednotkou Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, Sokolovská 2, Jihlava, tísňové
volání 150 a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce uvedenými v Čl. 5.
(3)
Pro zajištění nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci obec
spolupracuje s obcí Luka nad Jihlavou (§ 46 z.č. 128/2000 Sb.)
(4)
V souladu s předpisy o požární ochraně obec vytváří podmínky pro hašení
požárů a pro záchranné práce; vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití
existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací. (§11 vyhl. č. 246/2001 Sb.)
ČI. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1)
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení
požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní
další úkoly podle zvláštního právního předpisu1 ve svém územním obvodu. (§ 29 odst. 1
písm.a) z. č. 67/2001 Sb.)
(2)

Na území obce je zřízena tato jednotka požární ochrany:

Kategorie JPO
JPOV
Jmenný seznam
Jiří Bartušek
Čermák Jiří st.
Čermák Jiří ml.
Vokurka Karel
Ďásek Miroslav
Musil Kamil
Smejkal Josef
Trnka Jaroslav
Souček Martin
Vrzáček
Vladimír
Zeman Jiří
Zimola
Vlastimil
Musil Jaromír

Dislokace
Bítovčice
Funkce
velitel
zást. velitele
stroj nik
stroj nik

Počet členů
13

Počet členů v pohotovosti pro výjezd
1+7

(3)
Velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů, po vyjádření hasičského
záchranného sboru kraje kjeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
Starosta obce. (§ 68 odst 1 z. č. 67/2001 Sb.)
(4)
Pro ověření akceschopnosti jednotek požární ochrany může obec vyhlásit
cvičný požární poplach.

ČI. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)
Přehled o zdrojích vody je v souladu s nařízením kraje č.2/2003, ze
dne 20.5.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení
požárů. (§27 odst. 1 písm. c) z. č. 67/2001 Sb.)
1

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o uměně některých zákonů.

27

(2)
Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost
a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti. (§ 29 odst. 1 písm. k) z. č. 67/2001 Sb.)
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů. (§7 z. č. 67/2001 Sb.)
(4)
Obec stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a
další zdroje požární vody
a) přirozené
1. řeka Jihlava
2. Křenický potok
b) víceúčelové
1. síť požárních hydrantů po obci
(ČSN 73 66 39)
(5)
Obec dohlíží na to, aby v objektech, kde charakter provozu nedovoluje hašení
vodou, byly k dispozici v dostatečném množství jiné vhodné hasební prostředky.
(6)
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany
zřízené podle článku 5.

ČI. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1)
Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými
komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné
mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle
příslušné dokumentace požární ochrany. (§ 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.)
(2)
Obec Bítovčice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale
označeny tabulkou „Ohlašovna požárů" (§15 odst. 1 písm. g) NV č. 172/2001 Sb.)
a) Jaroslav Částka, Bítovčice 13, tel.567219543
b) Jaromír Musil, Bítovčice 19, tel.567219510
(3) Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:
Pohotovost-el.energie 840111222
Pohotovost-plynárna 567303501
Pohotovost -vodárna 567301471
Zdravotní služba
155
Policie ČR
158
ČI. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

(1)

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty,
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO - ŘÍ", „HO - ŘÍ" po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály),
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje veřejným rozhlasem nebo zvoněním v kapličce.

ČI. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu kraje je uveden v příloze č. 1. (§ 15 odst. 2 NV č. 172/2001 Sb.)
Čl. 10
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako
přestupek podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění č. 67/2001 Sb.).
ČI. 11
Závěrečná ustanovení
(1)

Touto vyhláškou se ruší OZV ze dne 20.2.1998

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004
vyvěšeno: 3.12.2003

mistostarostk
a Eva

sejmuto: 22.12.2003

