Obecně závazná vyhláška
č. 1/2011
Požární řád obce Dětmarovice

Zastupitelstvo obce Dětmarovice se na svém zasedání dne 15.6.2011 usnesením č 97/6 usneslo vydat
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany na území obce Dětmarovice
(1) Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta obce Dětmarovice.
(2) V obci je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů, za jejíž činnost odpovídá velitel
jednotky.
(3) Obec při zabezpečování požární ochrany v obci spolupracuje s
a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
b) občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a
organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí
a) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek,
nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy
vane suchý vítr (dále jen období sucha)
b) období sklizně pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“)
c) topné období
(2)

V období nadměrného sucha je zakázáno kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na místech se suchým porostem.

-
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(3) V období sklizně a skladování úrody je zakázáno používat otevřeného ohně a kouřit
a) ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s dozrávajícím obilím, od volných skladů
(stohů) sena a slámy,
b) v uzavřených skladech sena a slámy a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto
skladů,
c) při práci na obilních polích.
(4) V období nadměrného sucha je zakázáno spalovat zbytky sena a slámy a plošně vypalovat
nezaoraná strniště.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Nepřetržitou službu zajišťuje hasičská stanice HZS Moravskoslezského kraje,
územního odboru Karviná, a to Hasičská stanice Karviná.
(2) O nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů rozhoduje operační důstojník HZS
Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná.

Článek 5
Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejich početní stav a
vybavení
V obci je zřízena jedna jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V.
Základní početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů je 13.
Jednotka je vybavena touto technikou: 1x CAS 32 Tatra 148, 1x DA FORD TRANZIT.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Na území obce Dětmarovice je vybudována hydrantová síť. Jejím provozovatelem, který také
zajišťuje její pravidelnou kontrolu, je Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s..

Článek 7
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Dalším zdrojem vody pro hašení požárů je řeka Olše.

-
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(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

(3) Vlastník nebo uživatel příjezdových komunikací ke zdrojům vody pro hašení požárů je
povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.

Článek 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a jejich označení
Funkci ohlašovny požáru obce Dětmarovice (telefonní číslo 150) plní ohlašovna požáru HZS
Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná.
Pro hlášení požáru lze použít i číslo služební ho mobilního telefonu JSDH Dětmarovice – 604 304 445.

Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu na území obce Dětmarovice
Požární poplach se v obci vyhlašuje:
-

požární sirénou instalovanou na objektu požární zbrojnice, a to dvakrát nepřetržitým
tónem po dobu dvou minut s třicetisekundovou přestávkou,

-

jiným náhradním způsobem (obecním rozhlasem, zvonem apod.)

Článek 10
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním poplachovým
plánem kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany stanoví požární poplachový plán kraje, který byl
vydán podle zvláštního právního předpisu10).
Požární poplachový plán kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany v kraji při
hašení požárů, při provádění záchranných prací na celém území kraje a při poskytování mezikrajské a
mezinárodní pomoci.

-
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Článek 11
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Článek 12
Účinnost
(1) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška obce Dětmarovice „Požární řád“ ze dne
21.2.1991, která nabyla účinnosti dne 1.3.1991.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.06.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 02.07.2011

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce

