Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2002 obce Bernartice

POŽÁRNÍ ŘÁD

OBCE

BERNARTICE

Zastupitelstvo obce Bernartice dne 24. 10. 2002, v souladu s ustanovením § 10 písm. a). §
35 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a
podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o poţární ochraně“) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o poţární ochraně , tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první,
Obecná ustanovení
Čl. 1 Předmět úpravy

1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška“) upravuje organizaci a zásady
zabezpečení poţární ochrany v obci Bernartice a obsahuje:
a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci,
b) podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí se zřetelem na situaci,
c) způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany v obci,
d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
e) přehled o zdrojích vody pro hašení poţárů a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti,
f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
pouţitelnosti,
g) seznam ohlašoven poţárů a dalších míst odkud lze hlásit poţár a jejich označení,
h) způsob vyhlášení poţárního poplachu v obci.
Součástí této vyhlášky je i seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany z poţárního
poplachového plánu okresu Jeseník.
2. Další část obecně závazné vyhlášky obsahuje zabezpečení poţární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob a v příloze č. 1/2002 stanoví podrobnosti .
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Část druhá
Zabezpečení poţární ochrany
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci
1. V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO III, za jejichţ činnost odpovídá
velitel jednotky.
2. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů a velitel zásahu jsou podle zákona o poţární
ochraně oprávněni :
a) v souvislosti se zdoláváním poţáru vyzvat kohokoliv k poskytnutí osobní pomoci,
poskytnutí dopravních prostředků, zdroje vody, spojovacích zařízení a jiných věcí potřebných
ke zdolání poţáru. Povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc se nevztahuje na osoby,
které jsou z této povinnosti vyňaty podle zákona o poţární ochraně,
b) v souvislosti se zdoláváním poţáru nebo při cvičení jednotky poţární ochrany nařídit, aby
se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichţ přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily
jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
c) nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku
poţáru.
3. Velitel zásahu je podle zákona o poţární ochraně oprávněn rozhodnout o potřebě a
rozsahu opatření nutných ke zdolání poţáru nebo zamezení jeho šíření, nebo k provedení
jiných záchranných prací, při nichţ je nutné vstoupit na pozemek třetí osoby. Vlastník
nemovitosti je povinen umoţnit vstup na nemovitost, vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku,
odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo pozemků.
4. Pokud je vstup na pozemek třetí osoby nezbytně nutný pro účely cvičení jednotky poţární
ochrany, které organizuje obec Bernartice, je obec Bernartice podle zákona o poţární ochraně
povinna uvědomit vlastníka nemovitosti nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení.
5. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů:
a) odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky jejímu zřizovateli, tj.
Obci Bernartice,
b) vede dokumentaci o činnosti jednotky poţární ochrany,
c) provádí, řídí, organizuje a vyhodnocuje odbornou přípravu členů jednotky,
d) předkládá návrhy na materiálně-technické vybavení jednotky poţární ochrany.
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6. K zajištění poţární ochrany v obci ustanovilo zastupitelstvo obce Bernartice preventistu
poţární ochrany obce dle zákona o poţární ochraně. Jmenovací dekret o ustanovení osoby
poţárního preventisty tvoří dokumentaci poţární ochrany obce Bernartice.
7. Preventista poţární ochrany zejména :
a) zpracovává plán kontrolní činnosti,
b) označuje místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu
k poţární ochraně, včetně míst, na kterých jsou umístěny věcné prostředky poţární ochrany a
poţární bezpečnostní zařízení,
c) pravidelně kontroluje dodrţování předpisů o poţární ochraně a neprodleně zajišťuje
odstraňování zjištěných závad.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Se zřetelem na místní situaci se pro účely tohoto poţárního řádu dobou zvýšeného
nebezpečím vzniku poţáru rozumí období déle trvajícího sucha, období sklizně obilovin (ţní)
a topné období. Dobu zvýšeného nebezpečí poţáru, včetně vymezení doby, míst a okolností
vyhlašuje Obecní úřad v Bernarticích způsobem v místě obvyklým a zveřejněním na úřední
desce.
2. V období déle trvajícího sucha je v souladu s příslušnými právními předpisy v “územním
katastru“ obce zakázáno zejména: zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem pouţívat nebo
manipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným poţárním
nebezpečím, v lesních porostech nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost.
3. V období déle trvajícího sucha je zakázáno spalovat na volném prostranství hořlavé látky a
materiály jako jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické nebo
fyzikální změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší,
a tím ohroţují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich ţivotní
prostředí, nadměrně je obtěţují nebo poškozují majetek.
4. Před zahájením topného období zabezpečit kontroly komínů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1. Poţární ochrana je zabezpečena nepřetrţitě stálou sluţbou Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje - územního odboru Jeseník (tísňové telefonní číslo 150).
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána sirénou.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o poţárním řádu obce

4
Čl. 5
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, jejich
početní stav a vybavení

1. Obec Bernartice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO III, která provádí
hašení poţárů a záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
2. Velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů jmenuje a odvolává starosta obce.
3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena v kategorii, početním stavu a vybavení
takto:

Jednotka
PO

Bernartice

Kategorie

III

Početní
jednotky

stav

výjezdové Vybavení

Velitel jednotky + 13 členů AVIE 31 AK + příslušenství
sboru
CAS 25 Š 706 RTHP
příslušenství

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich
trvalé použitelnosti
1. Zdroje vody pro účely poţární ochrany jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

hydrantová sít obce
Vojtovický potok Horní Heřmanice Horní Heřmanice Lánský potok
-

protékající obcí
rybník o objemu cca 2000 m3
poţární nádrţ o objemu cca 20 m3 v areálu SOU zemědělského
část Pavlinka

2. Vlastníci nebo správci těchto vodních zdrojů jsou povinni je udrţovat ve stavu, který
umoţňuje v případě potřeby pouţít poţární techniku a čerpat vodu pro hašení poţárů, včetně
dostatečné dostupnosti poţární techniky k těmto vodním zdrojům. Přístupové cesty ke
zdrojům vody musí být neustále udrţovány ve stavu sjízdném pro nákladní automobily a další
poţární techniku.
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Čl. 7
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich
trvalé použitelnosti
1. Dalším nouzovým zdrojem vody pro hašení poţárů jsou stanoveny :
- studny zajištující potřebnou dodávku vody pro hašení odběrem poţárním čerpadlem,
nádrţe a vnější odběrní místa (nadzemní nebo podzemní hydranty) instalovaná na
rozvodu poţární vody v areálech objektů právnických a podnikajících fyzických osob.

Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
1. V katastru obce je moţné hlásit poţár na ohlašovně poţáru, které jsou označeny tabulkou
“Ohlašovna poţárů“

nebo na další místa pro hlášení poţárů označená tabulkou “Zde hlaste poţár“ nebo symbolem
telefonního čísla 150.
2. Ohlašovny poţáru v katastru obce jsou:
-

Obecní úřad Bernartice
Vrátnice zemědělského druţstva
Agroholding
Pohostinství „ Na rozcestí“

Bernartice 60

7,00 – 15,30 hod.

Bernartice 111 „Zámeček“
Bernartice 62

NEPŘETRŢITĚ
15,00 – 23.00 hod.

3. Další místa odkud lze hlásit poţár jsou:
-

veřejná tel. stanice
veřejná tel. stanice
veřejná tel. stanice

náves
u školy
paní Hacurová

Bernartice
Buková
Horní Heřmanice 26
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Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
1)
Poţární poplach je v obci a jednotce sboru dobrovolných hasičů obce vyhlašován
následujícími způsoby:
a) poţární sirénou signálem
b) telefonicky, SMS zprávou na mobilní telefon
c) v případě poruchy na energovodní síti bude poţární poplach vyhlášen sirénami
poţárních vozidel
2)
Za účelem svolání jednotek SDH je vyhlašován signál “POŢÁRNÍ poplach“
přerušovaným tonem sirény, který má tvar 25 vteřin nepřetrţitého tonu a 10 vteřinové
přestávky. Tento signál není signálem varovným.
3) Poplachové sirény se uvádí do činnosti dálkovým spuštěním z pracoviště operačního
a informačního střediska HZS Olomouckého kraje - územního odboru Jeseník nebo stiskem
tlačítka, umístěného na budově hasičské zbrojnice. Tlačítko je před zneuţitím chráněno
sklem, které je nutné v nouzi rozbít.
4) K ověření poţárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky poţární ochrany,
věcných prostředků poţární ochrany, pouţitelnosti zdrojů poţární vody, spojení, zařízení
pro vyhlášení poţárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku poţáru
se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.

Čl. 10
Výpis z poplachového plánu okresu
Pro obec :

BERNARTICE

V případě poţáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující
poţární jednotky ( JPO ).

Stupeň

JPO

Jednotka obce

I.

II.

Javorník

III.

Bernartice

II.

Vidnava

I.

HZS Jeseník

I.

HZS Jeseník

II.

Javorník

II.
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Stupeň

III.

Z

JPO

Jednotka obce

II.

Žulová

III.

Skorošice

III.

Bílá Voda

III.

Vápenná

III.

Stará Červená Voda

I.

HZS Jeseník

I . až V.

Jednotky povolané
krizovým štábem OkÚ

Čl. 11
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
1. Obec vymezuje druhy akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, pro něţ stanoví
podmínky poţární bezpečnosti. Jedná se o pořádání veřejných hudebních produkcí (taneční
zábavy, plesy, diskotéky), cirkusů konajících se v uzavřených prostorách.
2. Pořadatel organizující akci, které se zúčastní větší počet osob, ustanovuje preventivní
poţární hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly:
a) seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále
zkontroluje, zda jsou všechna zařízení poţárně bezpečná a zda jsou provedena potřená
poţárně bezpečnostní opatření,
b) prověří akceschopnost prostředku pro hašení poţáru a zařízení PO objektu,
c) prověří moţnost vyhlášení poţárního poplachu a přivolání pomoci,
d) provádí po dobu konání akce preventivní poţární dohled, zejména kontroluje
dodrţování zásad PO a stav poţárních prostředků a zařízení PO,
e) provádí v případě vzniku poţáru nutná opatření k záchraně ohroţených osob, přivolání
jednotky PO a účastní se likvidace poţáru
V průběhu akce musí mít kaţdý člen preventivní poţární hlídky na levém záloktí na
červené rukávové pásce viditelné označení “POŢÁRNÍ HLÍDKA“.
3. Podrobnosti k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob tvoří příloha č. 1/2002.
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Část třetí
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 12
Sankce
Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný delikt postiţitelný podle
zvláštních předpisů, anebo o trestný čin.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení
poţárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních předpisů, zejména zákona o
poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zrušuje se poţární řád obce Bernartice schválený dne 3. 7. 1996
3. Vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstva obce dne 24. 10. 2002 a nabývá
účinnosti dnem 8. 11. 2002

……………………………………..
Ing. Mojmír MICHÁLEK
starosta obce

……………………………………
Josef PRACHAŘ
místostarosta
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Příloha č. 1/2002 k poţárnímu řádu Obce Bernartice

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob
Kulturní, společenské a sportovní akce

Čl. 1
Za kulturní, společenskou a sportovní akci s větším počtem osob se povaţuje akce,
které se zúčastní 200 a více osob včetně organizátorů a účinkujících.

Čl. 2
Kulturní, společenské a sportovní akce , kterých se zúčastní větší počet osob, mohou
být pořádány jen v objektech a na místech, které splňují podmínky zabezpečení poţární
ochrany, zejména z hlediska záchrany osob při poţáru.

Čl. 3
Pořadatel kulturní, společenské a sportovní akce, které se zúčastní větší počet osob, je
povinen zřídit pro tuto akci poţární hlídku. Úkolem poţární hlídky je dohlíţet na dodrţování
předpisů o poţární ochraně a v případě vzniku poţáru provést nutná opatření k záchraně
ohroţených osob, přivolat jednotku poţární ochrany a zúčastnit se likvidace poţáru.
Poţární hlídka se zřizuje z osob, které mají k této činnosti potřebné předpoklady.
Počet členů poţární hlídky se určuje se zřetelem k úkolům, které má tato hlídka plnit, a k
rozsahu akce. Skládá-li se hlídka ze dvou a více osob, určuje pořadatel jejího vedoucího.

Čl. 4
Pořadatel zpracuje směrnici pro činnost poţární hlídky a zabezpečí podrobné,
prokazatelné seznámení poţární hlídky s touto směrnicí. Vybaví poţární hlídku potřebnými
věcnými prostředky poţární ochrany. Členové poţární hlídky musí být označeni červenou
rukávovou páskou s nápisem “POŢÁRNÍ HLÍDKA”, která se nosí na levém záloktí.
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Čl. 5
Členové poţární hlídky jsou povinni zejména:
a. seznámit se s charakterem činnosti nebo s charakterem zabezpečovací akce
b. seznámit se s objektem a souvisejícími poţárně bezpečnostními opatřeními
c. kontrolovat dodrţování příslušných předpisů upravujících poţadavky poţární
bezpečnosti objektu a prováděné činnosti.
Členové poţární hlídky nesmějí být pověřováni jinými úkoly a ani sami vykonávat
činnosti, které nesouvisejí s plněním úkolů poţární hlídky.

Čl. 6
Jestliţe se kulturní, společenská nebo sportovní akce, které se zúčastní větší počet
osob, koná v objektu právnické nebo fyzické osoby, zřizuje poţární hlídku pořadatel akce,
pokud se nedohodne s osobou, která je majitelem nebo správcem objektu, jinak.

Čl. 7
1. Okresní poţární rada má právo vyzvat pořadatele kulturní, společenské a sportovní akce,
které se zúčastňuje větší počet osob, k projednání nutných opatření poţární ochrany.
2. Okresní poţární rada můţe určit podmínky pro zabezpečení poţární ochrany nebo můţe
akci zakázat.
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