Obec Crhov
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Crhov se na svém zasedání dne 29. srpna 2011 usnesením č. 6/13/2011
usneslo vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce 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 pozdějších
předpisů.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Crhov, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru 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.
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 Obec Crhov
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci dvakrát ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu velitele a jednatele sboru dobrovolných hasičů Obce Crhov.
Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Provozování činností, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru musí
být právnickými, fyzickými podnikajícími osobami, občanskými a zájmovými
sdruženími vždy nejméně 7 kalendářních dnů předem ohlášeno obecnímu úřadu, který
rozhodne o podrobných povinnostech k zajištění požární bezpečnosti v obci. Obecní úřad
se při tom vždy řídí zejména následujícími ustanoveními:

a) akce s použitím pyrotechnických výrobků, např. ohňostroje; obec pro tyto akce stanovuje
ohlašovací povinnost, o povinnosti ustanovit požární hlídku nebo o jiných požárně
bezpečnostních opatřeních rozhodne starostka obce podle druhu a rozsahu akce
b) spalování hořlavých látek na otevřených prostranstvích v katastru obce Crhov, tzv. pálení
čarodějnic a spalování klestu v lesích, podrobněji Organizační opatření obecního úřadu
„Metodický pokyn obce k zajištění požární bezpečnosti při činnostech se zvýšením
nebezpečím požáru“.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se v katastru obce Crhov považuje
období sucha, které dle místních podmínek nelze předvídat. O období zvýšeného
požárního nebezpečí v obci rozhodne starostka a zajistí její vyhlášení rozhlasem, včetně
stanovení zákazů, příkazů a podmínek k zajištění požární bezpečnosti v katastru obce
Crhov. Tímto není dotčeno ustanovení dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, kdy orgány Jihomoravského kraje stanoví svým nařízením
podmínky k zabezpečení požárních ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
3. V případě spalování hořlavých látek na otevřených prostranstvích musí právnické osoby,
fyzické podnikající osoby, občanská a zájmová sdružení splnit i ohlašovací povinnost dle
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tj. oznámit
činnost, sdělit možnosti telefonického spojení a způsob zajištění požární bezpečnosti
Operačnímu středisku HZS Jihomoravského kraje na tel. č. 516 417 201.
4. Plošné vypalování porostů je v katastru obce Crhov v souladu s ustanovením § 17 odst. 3
písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
ZAKÁZÁNO.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
Crhov je zabezpečeno zřízením ohlašovny požáru, uvedeno v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Crhov je zabezpečena jednotkami požární
ochrany uvedenými v čl. 2 a v čl. 9.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1. Obec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Zařazení je stanoveno dle § 4
odst. 6, resp. příloha č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotky
požární ochrany na JPO V. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Crhov (dále jen
„JSDH“) o minimálním počtu 9 členů. Dokumenty o zřízení JSDH jsou:
 zřizovací listina JSDH
 dohoda o členství v JSDH
 jmenovací dekret velitele JSDH včetně „Dodatku k dohodě o členství v JSDH“
 doklady o zdravotní způsobilosti členů JSDH

2. Vybavení JSDH: v souladu s ustanovením § 7 resp. přílohy č. 4 vyhlášky MV č.
247/2001 Sb., o organizace a činnosti jednotek požární ochrany musí vybavení JSDH
zařazené jako JPO V tvořit:
 motorová stříkačka
 osobní výstroj, výzbroj a osobní ochranné pracovní prostředky
3. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v budově Obecního úřadu Crhov.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 rybník v horní části obce - nevyčerpatelných zdroj
 trvalá zástava na Crhovském potoce v dolní části obce – min. 50 m3
2. Obec v případě potřeby 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
JSDH obce a jednotce HZS Jihomoravského kraje.
3. Obec jako vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinna v souladu s předpisy
o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat volné příjezdové komunikace, trvalou použitelnost čerpacích stanovišť
pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec Crhov zřizuje následující ohlašovny požárů a místa pro ohlášení požárů, které jsou trvale
označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“
Crhov
Václav Dvořák,
stolařství, Crhov 12

Telefon
606 338 495

Ovládání sirény
Pozn.
ruční
siréna
–
požární zbrojnice

Požární pomoc lze pomocí linek tísňového volání (150, 155, 158) přivolat bezplatně
z telefonního automatu na návsi nebo mobilními telefony na čísle integrovaného záchranného
systému 112.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí

a) signálem ruční sirény v požární zbrojnici, tj. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza –
25 sec. tón) nebo
b) hlášením obecního rozhlasu nebo
c) rozesláním spojek (dostupných občanů) do bytů členů JSDH
Osoby k ovládání technického zařízení k vyhlášení požárního poplachu jsou stanoveny obecním
úřadem v „Řádu ohlašovny požárů“
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje:
Crhov

PS Kunštát
SDH Crhov
SDH Olešnice

I
V
II

PS Bystřice n. P.
SDH Kunštát
SDH Lysice
SDH Bystré
SDH Letovice
SDH Svitávka

SDH Černovice
SDH Brumov

I
III
II
III
II
III

V
III

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. II/CR/2005ze dne 16.12.2005 určující Požární řád obce
Crhov.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

V Crhově 29. srpna 2011

--------------------------------------Dana Dvořáková
starostka obce
Vyvěšeno: 30. srpna 2011
Sejmuto:

--------------------------------Ing. Jaroslav Vlasák
místostarosta obce

