obecně závazná whláška
obce Počítky
č.3/2012.'

PoŽÁRNÍ ŘÁooncB
Zastupitelstvo obce Počítkyse na svém zasedání dne 13.6.2012 usneslo vydat na ákladě {
29 oclst. 1 písm' o) zákona č. 133/1985 Sb.' o požámí ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dálejen,,zákon o poŽární oohraně..) avsou]adus s 10 písm. d) a84odst.2písm. i) zíkona
č. 128/2000 Sb.' o obcích (obecní zřízení)' ve znění pozdějších piedpisťr' futo obecně
26y62,nqu 1'yhiášku:

cl. I

U\ o(lnl usÍánovenl

Tato vyhláška obce Počítkyupnr.uje organizaci a zásady požámí ochťany v obci dle s 15
odst' 1 nařízení ýIády č' 1,72/2001 Sb., kprovedení zákona o požární ochraně, ve znění
nďízení vlády č. 498/2002 Sb.

Č|.2
vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) ockana životů,zdraví a majetku občanůpřed pož.íry,živelnímipohromami a jhýni
mimořádnými událostni v katastu obce je zajištěna jednotkou sborrr dobrovolq.Ích
hasičů(dále jen SDH) obce podle či' 5 této \'}hlášky a dále následujícími jednotkami
požámíochrany:
a) jednotka HZs Kraje Vysočina. stanice ZďáI nad Sázavou, kategorie JPo I'
se slotem ve z0 are nao 5azavour
b) jednotka sDlI obce Žďár íad sázavou 2 - Zanek, kategoíie JPo II. se sídlem
\e l-o are nao 5a1a\ou - zamek,
c) jednotka SDH obce Polnička' kategorie JPo III' se sídlern v Po]ničce.

cl. 3
PodmínkT požáIní bezpečnosti při činnostech v objektech nebo
v době zr.ýšenéhonebezpečívzniku požáťu se zřetelem na místnípodmínky
(1) Za činDosti' při k1eÚch hrozí nebezpečí vzniku požáru' se dle místních podmínek
povďŽuje:

a) pálení klestí v lese

-

poŽán1í bezpečnost při provozování této činnosti je
zabezpečena osobou provádějící 1Bto činnosl'
b) pálení zenrědělskýclr produktů na poli . poŽání bezpečnost při Eovozování té1o
ěinnostije zabezpečena osobou provádějící tuto činnost'
(2) za dobu se zr"ýšeným nebezpečímvzniku požríruse dle místních podmínek považuje
období sucha - požámí bezpečnost v tomto období je stanovena r,niízením knje o
podnrínkách k zabezpečenípožiímíocl]rany v době zvýšeného nebezpečívzniku pož|íru.
(3) Za objekt se zvýšenim nebezpečímvzniku požriru se dle místních podmínek povaŽuje
objekt' kde je shomážděno více neŽ 200 osob - požrárrrí bezpečnost v tomto objektu je
zabez4ečena Pořadatelem kultumí akce v souladrr s trstanovením nařízení kraje o
podmínkách k zabezpečení požámíochrany při akcích' kte{ý'ch se zučasduje většípočet
osob.

čt. r
Způsob rrepřetržitóho zabezpečení požární ochfany
(1) Piijetí ohlášení poŽáru, živelnípohromy číjiné mimořáclné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru. uvedených v č].7.

(2) ocbrana životů.zdraví a majetku občanťlpřed požáry, Živelními pohromarni a jinými
mimořádn1imi udlálostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami poŽární ocbrarry
ur edenjmi r el.l.

cr. 5
Jednotlry sbořu doblovolných hasičůobce,
kategorie, početnístavy á r'.J'bavoní
(1) obec zřizujejednodru sboru dobrovolných hasičůobce uvedenou v příloze č.2. Kategorie,
početnístav a lYbavení požámí techrikou a věcnými plostředky požámÍochrany
jednotky sboru dobrovolq/ch hasiěů obce jsou uvedeny v příloze č.2. Příiohy č'1 a č.2
jsou nedílnou součástípožámího iádu obce.
(2) Členovéjednotl1l se pii vyhlášení požámího poplachu co nejrycl eji dostaví do požárqí
zbrojnice v místě dislokace j ednotky nebo na jiné n sto, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich nvalé použitelnosti.
stanovení dalších zdřojů vody pro hašenípožárůa podmínLT
pro zajištění jejich třvalé použitelnosti.

(1) obec stanor,uje následrrjící zdroje vody pro hašení požánr a dalšízdroje požární vody,
ktelé musí svou kapacitou' umístěním a q.bavením umožnit účinnýpožímíZ1sah:
a) přirozené zdroje:

1'
2'

obecní rybník
rybník Pastva
b) umělé zdroje:
1. poŽímínádrž u autobusové zastávky
2' ],tydlantová síť

(2) obec v případě potřeby zpracovává

a

udržuje v aktuiíním stavu plánek obce
\Tznačenímzdrojů vody prc hašení poŽá.u' čeryacíchstanovišť pro požámí techniku a
vhodného směru příjezdu, Lteý v jednom rahotovení předává j ednotkám požamíocfuany
uveden]im v čl.5 ajednotce Hasičskéhozáchlanného sboru Kraje Vysočinq úzeÍ]]odbol
Zo cÍ nco Ďáza\'ou.
s

(3) Vlasmík nebo úivatel zdrojů vody pro hašeníjepovineq v souladu s piedpisy o požámí
ochlaně' umožnit použitípožirnítechniky a čerpánívody plo hašenípožfuů,zejména
udlžovat trvalou použitelnost čelpacích stanovišť pro požámítecbniku a tNaiou
použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašenímLrsí zajistit volný
příjezd pro mobilní poŽámí techniku. vlastník převede prokazatelně 1uto povinnosl na
dalšíosobu (správce, nájemce, uživate]) nevykonáváJi svá práva vůčipozeml:rr nebo
komunikaci sárn'

ct.7

Způsob lryhlášeni požární poplachu

vobci se provádí signálem
''PoŽÁRNÍ PoPLACH"'
je
který
lyblašován přelušovan]im tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón _ 10

(1) Vyhlášerrí požrárního poplacht
sec. pauza _ 25 sec tót,l).

(2)

V případě poruchy teclrnických zďízení pro vyhlášerrí požrírníhopoplachu se požrímí
poplaclr v obci vyhlašuje místním loálasem.

čt. s
Síly a prostředky

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požá1Ťlíhopoplachového
plánu Kraje Vysočinaje uveden v piíloze č. 1

čt. s
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto \Yl]láškou se nerušíŽádná předchozí \'Thláška.

Čl. 11
Účinnost
Talo \}hláška nab'.\á úČinnos(idne 3'7'20 |2.

/1

,t

,

!t!v:4

Marie Pohanková
místostaŤosta

vyvěšeno na úřední desce dne: 18.6.2012
sejmuto z uřední desky dne]. 2..1.2012

starosta

Příloha č'1 k obecně závazné vyhlrišce č.3/2012

Seznam sil a prostředků jednotek Požárníochrany
podle PoŽářního poplachového plánu Kraje vysočina
(1) Seznam sil

a prcstředků jednotek poŽarnl ochÍany plo pr\ ni stupeir popLachu obdrží
ohlašovny požráru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které ďizují
jednoLku po7ámi ochr.l n) '

(2) V případě vzniku

požráru nebo jiné mimoiidne LLcláLosti jsou pro posk) tnuti pomocl

v katastru obce ulčeny podle stupně poplachu rrásledující iednotky požámíochřany'
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Příloha č.2 k obecně závazné r,1'hlášce č'3/2012

Jednotka požární ochrany
zříZená v obci Počítky
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