OBEC STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

Obecně závazná vyhláška č. 01 / 2010

Požární řád
Zastupitelstvo obce Střítež nad Ludinou se na svém zasedání dne 8.12.2010 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Stříteže nad Ludinou 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.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) 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
„SDH“) obce Střítež nad Ludinou podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární
ochrany předurčených pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu
Olomouckého kraje
Jednotka PO

Dislokace

Kategorie JPO

Doba dojezdu

HZS OK Hranice

Hranice

I

15 minut

JSDH Jindřichov

Jindřichov

II / 1

20 minut

Pozn.

HZS OK – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) Pálení klestí v lese.
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena důsledným dodržováním pokynů a
podmínek stanovených HZS OK, jako je splnění oznamovací povinnosti o zamýšleném provádění pálení
a dále zřízením požární hlídky v počtu minimálně 1 osoby.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Období sucha a letní období od 1.6. do 31.8.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů na veřejných
prostranstvích a v lesích.
Tímto ustanovením není dotčeno nařízení kraje dle § 27odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární
ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení,
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, 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. 2.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Střítež nad Ludinou zřizuje níže uvedenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Střítež nad Ludinou

III/1

12

-

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 32 na podvozku Tatra 148

1

VW Transporter, 9-místný

1

dýchací přístroj VDP Saturn

4

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v areálu zemědělského družstva ve Stříteži nad Ludinou anebo na jiné místo, stanovené
velitelem jednotky.
Čl. 6
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
(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:

splavy na potoce Ludina

b) umělé:

hydrantová síť místního vodovodu

(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.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Požár se ohlašuje přednostně telefonicky na telefonní čísla:
150
- operační středisko hasičského záchranného sboru
112
- integrovaný záchranný systém
(2) Obec Střítež nad Ludinou zřizuje následující ohlašovny požárů
a) v úředních hodinách:
Obecní úřad Střítež nad Ludinou, č.p.122,

tel. 581 625 250, 581 625 265

b) mimo úřední hodiny Obecního úřadu Střítež nad Lud.:
velitel JSDH,
Střítež nad Lud., č.p.102
starosta obce
Střítež nad Lud., č.p.221
místostarosta obce
Střítež nad Lud., č.p.132

tel. 724 182 829
tel. 602 514 335
tel. 724 182 830

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí celostátně platným signálem sirén umístěných na
hasičské zbrojnici a v areálu zemědělského družstva. Sirény jsou ovládány centrálně v rámci

integrovaného záchranného systému, nebo ručně tlačítky umístěnými na požární zbrojnici a na kravíně
II. v areálu zemědělského družstva Střítež nad Ludinou.
K ověření akceschopnosti JSDH, požárního řádu obce, připravenosti věcných prostředků PO,
použitelnosti vodních zdrojů, spojení, zařízení pro vyhlášení poplachu a připravenosti fyzických osob pro
případ vzniku požáru se vyhlašuje alespoň jedenkrát ročně cvičný poplach. Cvičný poplach nemusí být
vyhlášen v případě, že byla akceschopnost JSDH ověřena v průběhu roku výjezdem k požáru nebo
jinému zásahu s vyhovujícím výsledkem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny
požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň požárního poplachu
I., II., III.

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

HZS OK Hranice

JSDH Střítež nad Lud.

JSDH Jindřichov

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2003 Požární řád ze dne
16.4.2003.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................
Zdeněk Lév
místostarosta

..........................................
Ing.Petr Pajdla
starosta

Vyhlášeno zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Střítež nad Ludinou a současně elektronicky
na www.striteznl.cz způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

9.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:

27.12.2010

