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Vyhldška č.I./2005

Obec Nesvačilka na základě usnesení zastupitelstva ze dne 14.2.2005 podle § 29 odst. l

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. l72l200l Sb., k provedeni zákona o požární ochraně, ve znéní

pozdějších předpisů, a podle § 10 Zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zYízení), ve znění

pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

požúrní řód obce

Cl. 1

úvodní ustanovení

Požárni řád obce Nesvačilka upravuje organizaci a zásady zabezpečeni požárni

ochrany v obci dle § 15 odst, I naiízeni vlády č. l'72l200l Sb., k provedeni zákona o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

čl.z
Vymezeni činnosti osob, pověřenýchzabezpečováním požární ochrany v obci Nesvačilka

Zazabezpečenipožámí ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Nesvačilka,

která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požárni

ochraně.

Ochrana životů, zdravi a majetku občanů píed požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi v katashu obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů

(dále jen "JSDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního

poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky

jsou uvedeny vPříloze č.1 nebo ve r,}pisu zPožárniho poplachového plánu Jihomoravského

kraje, ktený obec obdrží od HZS Jihomoravského kraje,

Kzabezpečení úkolů podle odstavce l obec;



r pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požámí ochrany v obci minimálně

1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztahkpožárni
ochraně obce,

' pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární

ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce.

čt. s

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

Za činnosti, při kteqich hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek

považuje:

' období sucha a žní ; požárni bezpečnost při provozování této činnosti

je zabezpečena, relacemi v místním rozhlase , Konkrétní složení požární jednotky

a počet osobje součástí přílohy.

čt.,t

Způsob nepřetržitého zabezpečen í požární och rany

Přijetí ohlášení o požáru, živelni pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce

jezabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,

uvedenými v č1.2.

čl. s

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízeníjsou:
. zřizovací listina JSDH,
. dohoda o členství v JSDH,
r jmenovací listina velitele JSDH.

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví

do požámi zbrojnice.



čl o
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použite|nosti.

Stanoveni dalŠích zdrojŮ vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištěníjejich trvalé
použitelnosti

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,

které musí 'l""l;::T* ff ffi J,T*"- 
žnit účinný požární zásah:

. hydrantová síť, - 15 hydrantů

. požámí studna pod Kopcama -15m3 vody

Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce

s vYznaČením zdrojŮ vody pro hašení požári, čerpacích stanovišť pro požámí techniku

a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, kteryí v jednom vyhotovení předává

jednotce požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 ajednotce HZS Jihomoravského kraje.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o

PoŽárni ochraně, umožnit použití požárni techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména

udrŽovat trvalou pouŽitelnost čerpacích stanovišt'pro požární techniku, trvalou použitelnost

zdroje.

Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit

volný Příjezd pro mobilní požárni techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na

dalŠÍ osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo

komunikaci sám.

č1.1

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

Obec Nesvačilka zřizuje následující ohlašovny požárú, které jsou trvale označeny

tabulkou "Ohlašovna požárťi' :

Obecní úřad Nesvačilka č.100

544 248 005

telefon - 544248245 starosta telefon domů:

mobil - 602 938 819 krizové číslo - 725lll 4l2 nepřetržitě

Obec zřizuje následující další místo pro hlášení požári, které je trvale označeno

tabulkou

" Zde h|aste požár" nebo symbo lem te lefonního čísla'' 1 5 0'' :



/
Zámečnictví Milan Vrba Nesvačilka č, 8

telefon - 544 248 369 v době od 7.00 hod.- 15.00 hod.

Zámečnictví Miloš Poláček v době od 7.00 - l5.00 hod.

čls
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášeni požárního poplachu v obci se provádí:

. signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", ktený je vyhlašován přerušovaným tónem

sirény po dobujedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec, tón) nebo

. signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou

(napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO - ŘÍ", "HO * Ři"; po dobu jedné

minuty fie jednoznačný a nezaměnitelný s jinýmisignály).

V případě poruchy technických zaYizeni pro vyhlášení požámího poplachu se požární

poplach v obci vyhlašuje - Výstražné zlukové zařizeni na požárním vozidle.

čt. s

Seznam sil a prostŤedků jednotek požární ochrany podle ýpisu zpožárního

poplachového plánu Jihomoravského kraj e.

CAS 32 Tatra l38 6m3 vody

D A - IFA - automobilová stříkačka 16 + PS 12

čt. to

závérečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1 / 1998

čl tt
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.02.2005

&.Jhu!. &(.
LadislaV Buchtau
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Jaroslav Klanica 
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místostarosta obce starosta obce
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