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obec Hartvíkovice

Obecné závaznávyhláška č. 3 /2OL8
pažárnírád obce
Zastupitelstvo obce HarWíkovice se na svém zasedání dne 21,.9.20LB usneslo
vydatnazákladě 29 odst. 1písm. o) bod Lzákona č.133 /L9B5 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon o požární ochraně"), a v souladu
s 10 písm. dJ a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.L2/2a00 Sb,, o obcích [obecní z ízení),
ve znění pozdějších p edpisti, tuto obecně závaznou vyhlášku fdále jen ,,vyhláška)

Óánek t
úvodníustanovení
Tato vyhláška obce HarWíkovice upravuje organizaci a zásady požární ochrany
v obci podle 15 odst. 1, na ízenívlády č. L72/2001 Sb., kprovedení zákona o požární
ochraně, ve znění na ízenívlády č.498/2002 Sb.
Článek z
Vymezení činnosti osob pově en ch zabezpečováním požární ochrany v obci

t1)

(2)
t3]

Ochrana život , zdraví a majetku občan p ed požáry, živelnímipohromami
a jinl mi mimo ádn mi událostmi v katastru obce HarWíkovice [dále jen ,,obec"J
je zajištěna jednotkou sboru dobrovoln; ch hasič fdále jen ISDH) obce podle
článku 5 této vyhláš}q7 a dáIe jednotkami požárníochrany uveden;fmi v P íloze
č. 1a 2této vyhlášky.
Kzabezpečeníkolri na riseku požárníochrany obec v samostatné prisobnosti
pově ila velitele ISDH Harťvíkovice, kter vykonává monitoring tirovně požární
ochrany v obci, o nížp edkládázprávu starostovi obce minimálně 1x za rok.
Kzabezpečenírikol na ťrsekupožárníochrany byly pově eny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce projednáním stavu požární ochrany v obci minirnálně
Lx za 6 měsícťt; vždy po závažnémimo ádné události majícívztah k požární
ochraně v obci,
b) starosta obce - prováděním pravideln;ilch kontrol dodržováníp
ochrany obce, a to minimálně 1-xza 12 měsíc .

edpis požární

Článek s
Podmínky požárníbezpečnosti p i činnostech a obiektech se zq šenym
nebezpečím vzniku požáru se z etelem na místnísituaci

t1]

(2)

Za činnosti p i kter ch hrozí zq šenénebezpečívzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje: konání ve ejnosti p ístupn;ich kulturních a sportovních akcí
na ve ejn;fch prostranstvích, p i nichž dochází kmanipulaci s otev en m ohněm
a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v 6 zákona o požární ochraně ani
v právním p edpisu krajel či obce vydanému k zabezpečenípožárníochrany p i
akcích, kterlfch se ztičastňuje většípočet osob,
Po adatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny p ed jejím
zapoČetímObecnímu ri adu Harťvíkovice. Ie-li po adatelem právnická osoba
či fyzická osoba podnikající, je její povinností z ídit preventivní požární hlídku.

1 Na ízeníkraje Vysočina č. 2/2004, kter m se stanoví podmínky
akcích, kter;ich se zťrčastňujevětšípočet osob,

k

zabezpečení požární ochrany p i

Zp

t1]
(2)

Článek +
sob nep etržitéhozabezpečení požárníochrany v obci

P ijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimo ádné události na zemí obce
je zabezpečeno systémem ohlašoven požár& uvedenych v článku 7 vyhlášky.
Ochrana životťr, zdraví a majetku občanri p ed požáry, živelnímipohromami
a iinymi mimo ádnlfmi událostmi na zemí obce je zabezpečena jednotami požární
ochranyuveden mivčlánku 5 avP íloze č.1vyhlášky.
Článek 5
Kategorie iednotky sboru dobrovoln; ch hasičri obce, ieií početnístav
a vybavení

t1]
(2)

Obec zŤídila jednotku SDH obce, jejížkategorie, početnístav a vybavení jsou
uvedeny v P íloze č, Zvyhlášky.
Členovéjednotky SDH obce se p i vyhlášení požárního poplachu dostaví

ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci HarWíkovice, anebo na jiné místo,
stanovené velitelem j ednotky.

P ehled o zdroiích vody pro

Čtánek o
haš ení požárri a podmínky jeiich trvalé

použitelnosti

Vlastník nebo uživatel zdroj vody pro hašenípožár je povinen t5rto udržovat
v takém stavu, aby bylo umožněno použitípožární techniky a čerpánívody pro hašení
požár .2 |menovité zdroje vody jsou uvedeny v P íloze č. 3.
Článek z
Seznam ohlašoven požárri a dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár,
a zprisob ieiich označení

tl]
(2)

Obec zíídilatuto ohlašovnu požárťr, která je trvale označena tabulkou ,,Ohlašovna
požárt": Obecní r ad Hartvíkovice, č.p.3]-, Harťvíkovice.
Dalšímimísty zYízenymi obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena
tabulkotl ,,Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla,,].50" či ,,LIz".

Článek g

Zptisob vyhlášenípožárníhopoplachu v obci
Vyhlášenípožárníhopoplachu v obci se provádí:
a) signálem ,,požární poplach", ktery je vyhlašován p erušovanym tónem sirény
po dobu jedné minuty [25 sec. tón - 10 sec. pauza -25 sec. tónJ nebo
bJ signálem ,,POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovanym elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubícítón ,,HO-ŘÍ, ,,HO-ŘÍ"J po dobu jedné minuty
fie jednoznačny nezaménitelnlf s jin mi signáIy)
cJ v p ípadě poruchy techniclq ch zaiízenípo vyhlášenípožárního poplachu
se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem,

2 Na ízeníkraje Vysočina č. 2/2003, kterlim se stanoví podmínky

požár .

k

zabezpečení zdrojťr vody k hašení

Článek g
eznam sil a prost edkťl jednotek požární ochrany
Seznam sil a prost edkri jednotek požární ochrany podle qfpisu zpožárního
poplachového plánu kraje Vysočina3 ie uveden v P íloze č. ]_ vyhlášky.
Článek 10
zrušovací ustanovení
obce.

Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 7 /ZaIL, ze dne 18. 4. 2011 požárníád

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabyvá ričinnostípatnáctlim dnem po dni vyhlášení.

1q

Zezula
místostarosta obce
}aro

zdeněk Nováček
starosta obce

Vyvěšeno na ri ední desce dne: 25.9.2018
Sejmuto z ri ední desky dne: 10. 10. 20LB

3

Na ízeníKraje Vysočina č.9 /2016 kterlim se stanovíPožárnípoplachoqf plán Kraje Vysočina, ze dne !7.
května 2a16.

P íloha č, LkOZVč. 3/2OL8
Seznam sil a prost edkri jednotek požárníochrany

podle požárního poplachového plánu Kraie Vysočina

(1]

Seznam sil a prost edkri jednotek požárníochrany pro první stupeň poplachu
abdržíohlašovnapožár a zásahová jednotka SDH.
V p ípadě vzniku požáru nebo jiné mimo ádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární

{Z)

ochrany,
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P íloha č. ?kOZV č,3/2OLB
|ednotka požárníochrany zíízenáv obci Hartvíkovice
Dislokace }PO
Hartvíkovice

Kategorie |PO
V

počet člen

Počet člen v pohotovosti

L1

0

Požárnítechnika a věcné prost edky PO
Nákladní automobil Avia A - 30 Speciál
Hasičská st íkačkaPMS 12 s p íslušenstvím

Počet
L
1

P íloha č. 3 k OZV č,3/2O1B
P ehled o zdroiích vody pro hašenípožár
Druh
P irozené
Umělé
víceričelové

}menovi! zdroi

Rybníky,,Slopec',,,Žáku,
,,Melkesák"
Hydrantová síťve einého
vodovodu
vodní nádrž Dalešice

Maiitel
obec Hartvíkovice

T ebíč
povodí Moraw
Vak

