OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEZINY,
číslo 4/2011,
kterou se vydává

POŢÁRNÍ ŘÁD
obce BŘEZINY
Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 11. 7.2011 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o poţární ochraně, v pozdějším znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Poţární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci
1) Za zabezpečení ochrany ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelnými
pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce odpovídá obec Březiny
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.133/1985
Sb. o poţární ochraně v platném znění.
2) K zajištění úkolů spojených s poţární ochranou zřizuje obec Březiny poţární jednotku
a jmenuje jejího velitele.
3) Stav poţární ochrany na území obce Březiny projednává zastupitelstvo obce
minimálně 1 x za rok. Vţdy však po kaţdém závaţném poţáru v obci.
4) Zabezpečením poţární ochrany v obci jsou pověřeni:
a) starosta obce
- odpovídá za stav poţární ochrany v obci
- zřizuje jednotky poţární ochrany a jmenuje jejího velitele
- předkládá zprávu o stavu poţární ochrany minimálně 1x ročně
v zastupitelstvu obce; vţdy však po kaţdém závaţném poţáru v obci

b)

osoba odborně způsobilá1 nebo technik poţární ochrany2
- zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu poţární ochrany v
obci
- zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti poţární
ochrany
- zabezpečuje výkon poţární prevence v obci
Čl. 3
Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru

1) Fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit podmínky dané zejména
zákonem3, 4, právními předpisy kraje a obce.
2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při všech činnostech plnit
další podmínky dané zejména zákonem5,6, právními předpisy kraje a obce.
Čl. 4
Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany v obci
Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Březiny je zabezpečena jednotkami poţární
ochrany, uvedenými v příloze č. 1.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec Březiny zřizuje Jednotku poţární ochrany č.5 (JPO V. obce), která provádí
hašení poţárů a záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných
událostech v obci Březiny.
2) Na území obce Březiny je zřízena JPO V. obce, která má k dispozici následující
poţární techniku:
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§ 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o poţární ochraně
§ 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o poţární ochraně
například § 17 – 20 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o poţární ochraně
vyhláška č. 246/2001 Sb. – o poţární prevenci
zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění o poţární ochraně
vyhláška č. 246/2001 Sb. – o poţární prevenci

kategorie

dislokace

vybavení

JPO V

Březiny

CAS 25-Š 706,
dopravní vozidlo
Praga V3S, 1xPPS
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3) Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví k poţární
zbrojnici v Březinách, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody
1) Jako zdroj vody pro hašení poţáru lze pouţít – .rybník “U domu”-obsah cca 3 000 m3,
sací výška cca 2m, vyuţitelný celoročně.
2) Řeka Svratka- odběrní místo pod hřbitovem, U hamru a Sedlačka.
3) Potok protékající obcí- odběrní místo u hasičské zbrojnice.
Přehled o odběrních místech je uloţen na obecním úřadě.
Obec je povinna zajistit trvalou pouţitelnost uvedených zdrojů poţární vody.

Čl. 7
Seznam ohlašoven poţárů a míst pro hlášení poţárů
1) Poţár, který vznikne v obci, lze ohlásit:
- z telefonních stanic pevné sítě na tel. číslo 150, 112;
- za pouţití mobilních telefonů na tel. číslo 150, 112;
- z telefonního automatu lze i bez pouţití telefonní karty či mincí taktéţ
ohlásit poţár na telefonní číslo 150, 112.
2) Obec nemá zřízenu ohlašovnu poţárů. Má však vytypována místa pro hlášení poţárů:
- telefonní automat pod obecním úřadem
- Obecní úřad Březiny
Čl. 8
Způsob vyhlášení poţárního poplachu
1) Poţární poplach pro poţární jednotku je vyhlašován operačním střediskem HZS
Pardubického kraje dálkovým ovládáním sirény. Jednotka je operačním střediskem
povolávána k zásahu na území obce Březiny.
2) Poţární poplach v obci se vyhlašuje obecní sirénou a to 60 sekundami houkání.
3) V případě zjištění závad musí být tyto oznámeny operačnímu středisku HZS a musí
být zajištěno jejich odstranění. Dále lze poţární poplach vyhlásit hlášením místního
rozhlasu.

4) K plnění úkolů, souvisejících s bezpečností obce Březiny (povodně, technické zásahy
apod.) můţe jednotku povolat i starosta obce.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany dle poţárního poplachového plánu kraje
stanovuje nařízení Pardubického kraje7. Seznam předurčených jednotek pro zásah
v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné
vyhlášky.

Čl. 10
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních
předpisů8.
Čl. 11
Společná a závěrečná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.7.2011

.............................................................
Ing. Tomáš Dudek
starosta obce

...........................................
Irena Tomášková
místostarosta obce

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne

: 11.7.2011

Datum vyhlášení (vyvěšení)

: 11.7.2011
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nařízení Pardubického kraje č. 1/2005 včetně přílohy č. 1
např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2011

SEZNAM PŘEDURČENÝCH JEDNOTEK POŢÁRNÍ OCHRANY PODLE
POPLACHOVÉHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
1. Poţární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uloţen na operačním
a informačním středisku HZS Pardubického kraje.
2. V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce Březiny určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky
poţární ochrany:
stupeň poţárního poplachu
I.

II.

III.

HZS PS Polička

HZS CPS Svitavy

HZS PS Hlinsko

JSDHO Telecí

JSDHO Lubná

JSDHO Korouhev

JSDHO Oldřiš
JSDHO Sebranice

