Vyhláška

č.ll 2019

Zastupitelstvo obce Blízkov se na svém zasedání dne 17, 4. 2019 usneslo vydat na Základě
§
29 odst. 1 pism,o) Zákona č, 133/1985 Sh,. o požanll ochmně. ve Znéni pozae,isi.h pi",]pi.ť, o
v souladu s §10 písm,d) a § 84 odst,2 písm,i) zákona č. 128/2000 o obcich (obicnicir zříieni,1
,
vc znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen
,.vyhláška'. )l

POŽÁRNÍ

ŘÁD

O

BCE BLÍZKOV

čt. l
úvodni ustanovení
1) Tato vyhláška upravuje organizaci

a zásacly zabezpečeni požátní ochrany v

obci,

2) Při

zabezpečovriní požarní ochŤany spolupracuje obec zcj]néna s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženinri a obecně prospěšnými
společnostmi působícín'i na ťLseku požárníochany

čtz

Vymezcní činno§ti osob, povčřených zabezpečováním požární ochrany v obci

l)

Ochrana životů,zdmvi a majetku občanůpřcd požáry, živelnímipohromami a.iinýrni
mimořádnými událostmi v katastru obceje Zajištěnajednotkami sboru dobrovolných
ha§ičůobce (dále.ien JsDH) podle čl. 5 této vyhlášky a dálejertnotkami požámí
ochrany uvedenými v příloze č, 1 této vyhlášky,

2) K

zabezpečení úko]ůna úseku požámí ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále povčřeny tyto olgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednánin stavu požiimíochrany v obci minimálně l x za
12 měsíců nebo vždy po závažnémimořádné události majícívztah k Zajištění
požámíochrany v obci, zprávu o stavu požární ochrany v obci předkládá
nistostarosta ve spolupráci s veliteli JSDH,
b) místostarosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodřžování piedpisťl a plnění
povinností obce na úseku požární ochnny vyplývajicích zjejí samostatné
působnosti. a to minimálně 1 x za 12 měsiců.

čl, :

Podminky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zr,]íšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na mistní podmínky.

1) obec

nestanoví se zřetelen na nístnísituaci žádné činnosti aniobjekty se z\jšcnynl
nebezpečím vzniku požáru ani podmínty požámí bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům, pouze se za dobu se zvýšeným nebezpečímvzniku požár.rr
považuje období déle trvajíciho sucha - v tonto období se zakazuje zakládai ohnč.
kouřit či iiný způsobem použivat oheň v lesnich porostech ncbo tam, kde se vyskyuje
suchá tráva
Počátek a konec období déletrvajícíhosucha vyhlašuje kajský úiad na základě

aktuálnich povětrnostních podmínek.
Cinnosti. ktelými se stanoví podmínky k zabezpečení požrimíochrany v době
zvýšeného nebezpečívzniku požárů, stanoví nařízení Kraje Vysočir.. č.7l20I6.

čL. 4

Způ§ob nepřeúržitéhozabezpečení požární ochťany
události v katastrrr obce.je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v č1,7.

1) Přijetí ohlášení požáru, živelnépohromy čijinémimořádné

2)

ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáIy, živelnýnri pohromami a.jinymi
rnimořádnými událostmi v kataslru obceje zabezpečenajednotkami požárni ocitauy
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1vyhlášky.

čr. s
Jednotky sboru dobrovolných hašičůobce, kategorie, početní§tavy a \Tbavení
1)

Obec zřizujejednotky sboru dobrovolných hasičůobce uvedené v přiloze č, 2,, kdeje
taktéž uvedena kategorie, početni stav a vybavení požámítechnikou,
Příloha č. 2. je nedilnou součásti požámiho řádu obce.

2)

Členovéjednotkyse pii vyhlášení požámiho poplachu co nejrychleji dostavi do
požámízbrojnice v místě dislokace jednotky, nebo najiné misto stanovcné velitelem
jednotky.

čt.o

Přehled o zdřojích vody pro hašenípožáru a podminky jejich trvalé použitelno§ti.

l)

Obec stanovuje následujíci zdroje vody pro hašeni požáru.

a) přirozené zdroie:

ú. Blízkov:
Homi rybnik p, č. 6,
Dolní rybnik p. č, l,
Nový rybník za VKK, p. č. 456l12,
Hastrm.inek p. č. l821,
rybník U křiže p. č. 1818

- k.

ú. Dědkov :
Nátěsník p. č,73612,
Netěsnik p. č,730/2

- k.

b) umělé zdroje:

Blízkov
- Dědkov
_

2)

,

3)

požárnínádrž u
požámínádrž

VKK

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenije povinen v souladu s předpisy o
požámi ochraně, umožnit použitípožán techniky a čerpánívody pro hašénípožárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacíchstanovišť pro póžrirní techniku.
Vlastníklozemku - přijezdové komunikace ke zdrojům voáy pio hašenímusí zajistit
volný průjezd pro mobilni požární techniku. Vlastnik převede prokazatelně tuto

povil]tlost na dalšíosobu (správce, nájemce, uživatcle) nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo konruikaci sám.
4) Vlastníci nebo uživatelé Zdrojů vody, které stanovi]a obec (č1. 6 odst. 1). jsou pUvinni
oznárnit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným tefminem provádění praci na vodnim zdr.oii. které
mohou dočasně omezit jeho využite]nost pro čelpáni vod) k hašenl pozáru, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodnim zdroji, která by znernožnila jeho
využitík čeryánívody pro hašenípožáru.

čtl

seznam ohlašoven požárů a dalšíchmíst odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označeni

l)

oberc zřizuje následuiici ohlašovny požárů,kteréjsou trvale označeny tabulkou
..

OHLASOVNA PoZARIr,

a)
2)

Obec Blízkov, Blízkov 79. tel, 566 544 721

obec zřizuje dalšímista pro ohlášeni požáru:

a) Blizkov č. p. 15, pan Milan sýkora tel: 605 439 519
b) Dědkovč. p. 7, pan Ladislav Doležal te1737 85'I224
c) Dědkov č, p, 19 pan Miřoslav Smejkal tel:777 566 534

3) Te|efonní číslol50
Jednotné číslotísňového volání 112
SDIi Měřín tel| '73'7 'I18 765
HZS Velké Meziříčítel: 950 293 l11 Dispečink

čl. g.

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárníhopoplachu v obci se provádí:

1) signálem,, PoŽÁRNÍ POPLACH'' kterýje vyhlašován přerušovaným
po dobujedné minuty (25 sec. Tón - 10 sec. pauza 25 sec. tón .,.)

2)

tónem sirény

signálem ., PoŽÁRNi PoPl,ACH" vy.hlašovaný místnin rozhlasem (napodobrrje lrlas
trubky, třoubicí tón ,, HO-ŘÍ'' , ,,HO-ŘÍ.''1 po dobujedné minuty,

3) V

případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požámího pop]achu v obci se
požárni poplach vyhlašuje ručni sirénou nebo zvonem

čt. q
síly a prostředky

Seznam sil a prostiedků.jednotek požární ochrany porlle výpisu z požámího
poplachového plánu kraje Vysočinaje uveden v přiloze č, i,
Přiloha č. l. je nedilnou součásti požárniho řádu obce.

čt, ro
zrušovací ustanov€ní
Touto vyhláškou se rrrši obecně závazlá vyhláška ě. 1/2004 ze dne 14. 12. 2004.

cl. tl
ťIčinno§t
Tato vyhláška nabývá účiDnostipatnáctýn dnem po dnijejiho vyhlášeni,

()ulchla Stanislal
nrístoslilLosta

é,ť:u.

:W

Bradáč stanislav
starosta

Příloha č. l k obecně závazné vyhlášce č. l/2o19, kterou se vydává požární řád

seznam sil a prostředků iednotek požárníochranv
z požárniho poD|achového p|ánu Kraie Vvsočina
seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárůobce a práVnické osoby a podnikající fyzická osoby, kleré zřizu]í

(1)

jednotku požárni ochrany,

V případě Vzniku požáru nebo jiné mimořádné událostijsou pro poskytnUtí pomoci na
územíobce určeny podle l. stupně požárníhopoplachu následŮjicí jeonotky pozarni

(2)

ochrany:

Jednotky požárni ochřany V

Název
jednotek
požárni
ochřany
Kategorie
jednotek
požární
ochrany nebo
minimální
počty a
vybaVení
hasičské
stanice HZS

stupni požářniho poplachu

Prvníj€dnotka Druhájednotka Třetíjednotka Čtvrtájednotka
j9!9l"''9'"!{ j939{,| .9!9!l*!q3r"j 99!,ary.f9l9t!..!,ary
.lPo,HzS Krale
,1l_?,11._í:1_"_
|
Vysočinastanice Vysoóina

_11'r{i

Pozn

l.

JPo

l

.leolzsxrare

'iřii"- *Ť§j[l"'
,

JPo

lll/1

JPo

líl/1

JSDH Blizkov

,so,óeo*ou,

JPo V

:

HZs - hasičský záchranný sbor,
JPo - jednotka požárníochrany (přiloha k zákonu o požárni ochraně),
JSDH - jeo^otka "bo,J doorovo 1ých naslcJ

HS - hasičská stan ce.
stupně poplachu - Viz § 20 a násl. Vyhlášky č, 32Bl20o1 Sb,, o nékterých podrobnostech
zabezpečeníintegrovaného žáchranného systému Ve znění pozdější;hpředp sLr,

Přiloha č. 2 k obecně závazné Vyhlášce č. í/2ol9, kterou se vydává požární řád

Název jednotek

požárníochrany
JSDH

BlÍZKOV

Kate9orie jednotek
požární ochřany

JPo V

JSDH Dědkov

Pozn,:

cAs - clsternová automobilová stiikacka,
DA - dopravní automobil,

Požářní technika a věcné prostředky
požárni ochrany
, 1X

1x

Počet
členú

DA Fiai, 2X PS12

31

PS

11

12, 1x

Ps

B

