Obec Šarovy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
kterouse vydává požární řádobce Šarovy
Zastupitelstvo obce Šarovy se na svém 5. zasedání dne 31.3.2011 usnesením č.5/2011
usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Šarovy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi k katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „ SDH“) obce dle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považují ty, které jsou specifikovány v Nařízení č. 4 /2002 Zlínského kraje, ze
dne 7.10.2002
2. V Nařízení č. 4/2002 Zlínského kraje, ze dne 7.10.2002, jsou závazně stanoveny i
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považují:
a) budova obecního úřadu
b) budova restaurace a přilehlý sál
c) rodinné domy občanů Šarov
d) budova šaten
e) budova hasičské zbrojnice
f) sportovní a kulturní areál- „výletiště“
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

areál
areál
areál
areál
areál
areál
areál

firmy Josef Brhel - kovovýroba
firmy Zdeněk Kelnar - kovoobrábění
firmy MT – Servis – vysokozdvižné vozíky
autobazaru Omega Car - Horák
firmy Libor Šohajek – oprava alternátorů a starterů
firmy AZ-KOVO Aleš Brzák
firmy

Pro všechny tyto objekty platí, že požární bezpečnost v nich je zabezpečována
systémem vlastních protipožárních opatření a vybaveností vlastními hasícími přístroji.
4. Pro pořádání společenských akcí s počtem osob vyšším než 200, je každý
organizátor povinen zajistit požární hlídku v minimálním počtu 3 osob Odborná příprava
členů preventivní požární hlídky musí být provedena v souladu s § 16 Zákona o požární
ochraně, a to osobou s odbornou způsobilostí, dle § 11 téhož zákona.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
a) Nepřetržitou službu zajišťuje HZS Zlín ( tísňové telefonní číslo 150, příp. 112)
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na. budově
hasičské zbrojnice Sirénu lze spustit ručně od vchodu hasičské zbrojnice.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice v Šarovech nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)
Obec Šarovy 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 :
potok Březnice
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b)

umělé :
1. hydrantová síť veřejného vodovodu v obci

(2)
Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotce požární ochrany Šarovy a jednotce HZS Zlínského kraje. Přílohou tohoto
Požárního řádu obce je plánek s vyznačením zdrojů vody.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 1 , v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje.
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 1
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být
viditelně označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby
mohla přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste
požár"
Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.
Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
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).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje prostřednictvím megafonu.
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Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Zlínského kraje
je uveden v příloze č. 3
Čl.10
Seznam důležitých telefonních čísel je uveden v příloze č. 4
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

František Langr
starosta obce

Martin Fusek
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku dne :
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Šarovy
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

Šarovy

JPO V
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5

Požární technika a věcné prostředky PO
Nákladní automobil skříňový Iveco Daily
Přenosná motorová stříkačka PS 12

Počet
1
1

Příloha č. 2
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci

Šarovy
a) budova obecního úřadu Šarovy – v pracovní době
b) veřejná telefonní budka v obci - nepřetržitě

Příloha č. 3
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:
stupeň
poplach
u
I.
II.
III.

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

Šarovy
JPO V
Bohuslavice u Zl
JPO V
Březnice
JPO V

Zlín
JPO I
Zlín
JPO I
Doubravy
JPO V

Bílovice
JPO II
Březolupy
JPO V
Velký Ořechov
JPO III

Lhota
JPO III
Salaš
JPO V
Mistřice
JPO V

Březůvky
JPO III
Hřivínův Újezd
JPO V
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Příloha č. 4
Seznam důležitých telefonních čísel:
1) Tísňové volání
2) Hasiči
3) Policie ČR
4) Zdravotní záchranná služba
5) Velitel jednotky SDH Šarovy
6) Starosta SDH Šarovy
7) Starosta obce
8) Místostarosta
9) Pohotovostní služba plyn
10) Pohotovostní služba elektřina
11) Pohotovostní služba voda

Legenda:
JPO…………….

112
150
158
155
777153045
777877161
724180010
604203256
1239
800225577
800100063

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů……

skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich
funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti....
minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro
výjezd
minimálně 1+3

Příloha č. 5

- plánek s přehledem zdrojů vody.
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