OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2005

Zastupitelstvo obce Dolní Bečva se na, svém zasedání dne 20. 6. 2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1
písm. o) zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Dolní Bečvy
Úvodní ustanovení
Článek I
Požární řád obce Dolní Bečvy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Článek II
2.1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Dolní Bečva
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2.2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zajišťována podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami:
a) organizační složkou obce Dolní Bečva jednotkou SDH, kategorie JPO V/2
b) jednotkou HZS Zlínského kraje, územního odboru Vsetín, stanice Val. Meziříčí.
2.3. K zabezpečení úkolů podle 1.odstavce obec Dolní Bečva:
a.) Pověřuje radu obce projednáváním stavu požární ochrany obci minimálně 1x ročně
a vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně obce. 2
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Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Článek III

3.1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:
a) Činnosti v subjektech zabývajících se výrobou a skladováním (např. v čerpacích stanicích pohonných hmot, v
subjektech zabývajících se průmyslovou výrobou).
Zajištění požární ochrany při provozování těchto činnost řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a související právní a technické předpisy (např. zákon č. 353/2000 Sb. o prevenci
závažných havárií).
b) Činnosti v subjektech zabývajících se zemědělskou a lesní výrobou (např. zpracování pícnin, dřeva)
Zajištění požární ochrany při provozování těchto činnost řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a související právní a technické předpisy (např. zákon č. 298/95 Sb. - lesní zákon).
3.2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
období dané v čl. 2 Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002 ze dne 7. října 2002 (zejm. pro provádění pálení klestu v
lesích v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku)
Vymezení podmínek k zabezpečení požární ochrany v tomto období je řešeno v čl. 3 výše uvedeného nařízení
(např. nelze rozdělávat otevřený oheň v lesních porostech či tábořit mimo vyhrazená místa).
3.3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:
a) objekty pro školské a rekreační účely
Zajištění požární ochrany při provozování těchto činností v těchto objektech řeší zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a související právní a technické předpisy (např. zákon č. 50/1976
Sb. (stavební zákon).
b) v objektech zdravotnických zařízení
Zajištění požární ochrany při provozování těchto činností v těchto objektech řeší zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a související právní a technické předpisy (např. předpisy
ministerstva zdravotnictví).
c) v objektech pro sportovní, kulturní a společenské účely
Zajištění požární ochrany při provozování těchto činností v těchto objektech řeší zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a související právní a technické předpisy (např. Nařízení
Zlínského kraje č. 6 ze dne 7. 10. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob).
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Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Článek IV

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno službou
vykonávanou na OÚ v Dolní Bečvě čp. 340 v pracovní době, v mimopracovní době určenými pracovníky OÚ,
uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Článek V
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav,
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
I
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Dolní
Bečvě čp. 340.

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
Článek VI

(1) Obec 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 - řeka Bečva (most do Vigantic, do hážovského mlýna, na Pile)
b) umělé – nadzemní hydrantová sít obce Dolní Bečva.
c) víceúčelové
- studna v prameništi Rybníčkovém
- studny ve sportovním areálu u Bečvy
(2) Obec ve spolupráci s provozovatelem obecního vodovodu 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 jednotkám požární ochrany uvedeným v
článku 5 a jednotce HZS Zlínského kraje územní odbor Vsetín.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, 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 zajistit volný příjezd pro
mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce,
uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
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Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Článek VII
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů" seznam
je uveden v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Článek VIII
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)
b)V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v
obci vyhlašuje obecním rozhlasem, příp. z mobilních prostředků.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Článek IX
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Zlínského kraje
je uveden v příloze č. 1.
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Článek X
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší požární řád a požární poplachové směrnice obce Dolní Bečva z roku
1974.

Účinnost
Článek XI
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.8.2005.

…………………………………….
Pavel Mana
Starosta obce

………………………………
Ing. Novosadová Pavla
místostarostka obce

Vyvěšeno: 20. 6. 2005
Sejmuto: 7. 7. 2005
Odpovídá:
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Příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 1 / 2005

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO
PLÁNU KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna
požárů obce.
(2) 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
požárního
poplachu

1. jednotka
PO

2. jednotka
PO

3. jednotka
PO

4. jednotka
PO

I.

Dolní Bečva
JPO V

Rožnov p. R. II
JPO II.

HZS Val.
Meziříčí JPOI.

Horní Bečva
JPO II

5. jednotka
PO

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Dolní Bečva

V/2

14

9

Požární technika

Počet

Dopravní automobil Opel Movano 1Z5 60-16

1

Motorové čerpadlo PPS 12

1

Motorové čerpadlo WH 20 XK1 DXE 1

1

Legenda:
JPO .................... 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.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1 / 2005

Seznam ohlašoven požárů v katastru obce Dolní Bečva

Název

Adresa

Telefonní číslo

OÚ

Dolní Bečva čp. 340

571 647 168 - podatelna
571 647 166 - starosta
724 179 297 - podatelna
724 179 039 - starosta
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