OBEC

BĚLKOVICE–LAŠŤANY
Vyhláška č. 4/2002

Zastupitelstvo obce Bělkovice - Lašťany se usneslo dne 3.12.2002 vydat podle § 29
písm. o) odst. 1 a odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na ustanovení § 1 a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) 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 Bělkovice-Lašťany
Čl. 1
Účel předpisu
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen PO) v obci.
Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce a vztah k těmto osobám.
Čl.2
Organizace požární ochrany
(1) Za PO odpovídá obec, stav PO v obci se projednává v radě obce pololetně, v
zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažné mimořádné události v obci.
(2) Starosta ve spolupráci s velitelem jednotky SDH zpracovává a vede dokumentaci
požární ochrany, kterou schvaluje zastupitelstvo obce.
(3) Starosta ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce organizuje preventivně
výchovnou činnost.
(4) Přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany projednává Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje.
Čl. 3
Základní povinnosti fyzických osob
(1) Každý je povinen zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdal příčiny
ke vzniku požáru.
(2) Fyzické osoby jsou povinny :
a)
b)
c)
d)
e)

dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami,
hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami,
dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení,
zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění,
dbát zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a v době sucha,
udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa,
elektrické a plynové spotřebiče,
instalovat a používat tepelné spotřebiče pouze způsobem určeným výrobcem,

f)

skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, popř. jiným bezpečným
způsobem,
dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče,
jejichž technické provedení vyžaduje dozor, zejména tepelné spotřebiče bez
automatické regulace,
udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může
dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky PO,
udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a elektrického proudu,
udržovat volné únikové cesty a chodby,
při spalování hořlavých látek na volném prostranství zajistit opatření proti vzniku a
šíření požáru, pokud by rozsah této činnosti mohl způsobit planý požární poplach
ohlásit toto na ohlašovnu požárů HZS Olomouckého kraje.

g)
h)
i)
j)
k)

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého
jednání (děti, mentálně postižení a pod.), je povinen dbát, aby tyto
osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
(3) Fyzická osoba nesmí :
a)

b)
c)
d)

kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se
zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, garážích, na půdách,
v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným požárním
nebezpečím a ve skladištích hořlavých látek,
vypalovat trávu, křoviny a zapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných
pozemcích v blízkosti polí a lesů,
provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany,
označení ohlašoven požáru, zdroje požární vody a jiná zařízení požární ochrany.
Čl. 4
Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob

Právnické a fyzické podnikající osoby jsou povinny se řídit v oblasti PO ustanoveními § 5
zákona o PO a příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o PO.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(1) Obec jmenuje, na návrh velitele, členy jednotky SDH obce.
(2) Jednotka SDH obce Bělkovice-Lašťany je dle plánu plošného pokrytí Olomouckého
kraje jednotkami PO zařazena do kategorie JPO V/2. Minimální stav jednotky je 13 členů.
Vybavení jednotky tvoří automobil Avia A30 a požární stříkačka PS 12.
(3) Prověřovací cvičení organizuje velitel jednotky SDH ve spolupráci se starostou
obce.

Čl. 6
Zdroje požární vody
(1) Na území obce Bělkovice-Lašťany jsou tyto zdroje požární vody :
a)
b)
c)

Trusovický potok
rybník v Lašťanech
koupaliště v Lašťanech (je-li napuštěno)

(2) Vlastníci (správci, uživatelé) těchto zdrojů jsou povinni tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Ohlašovny požárů
(1) V obci jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů :
a)
b)
c)
d)

Obecní úřad
Břenek Vratislav
Stachová Eliška
Němčic Antonín

Bělkovice-Lašťany 139
Bělkovice-Lašťany 57
Bělkovice-Lašťany 16
Bělkovice-Lašťany 394

tel. 58 53 96 661
tel. 58 53 96 906
tel. 58 53 96 697
tel. 58 53 96 497

(2) Vznik požáru lze hlásit také přímo na telefonním čísle 150 z telefonních budek
umístěných v obci.
Umístění telefonních budek v obci :
a)
b)

u budovy č. p. 248 (u pohostinství Parlament)
u rodinného domu č. p. 542 (Žádníkovi, autobusová zastávka u garáží)
Čl. 8
Vyhlášení požárního poplachu
(1) Požární poplach se vyhlašuje :

a)
b)

sirénou, celostátně platným přerušovaným signálem 1 min. (25 s zapnuto, 10 s vypnuto,
25 s zapnuto)
místním rozhlasem.

(2) Způsob vyhlášení dalších krizových stavů pomocí sirény celostátně platným
signálem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón 140 vteřin).Signál může být vyhlašován třikrát
za sebou v tříminutových intervalech, potom následuje tísňová informace z hromadných
sdělovacích prostředků.
(3) K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce,
věcných prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární vody, zařízení pro vyhlášení požárního
poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje nejméně
jednou ročně prověřovací cvičení.
Čl. 9
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek nebo jiný
správní delikt podle obecně závazných právních předpisů 1), nepůjde-li o trestný čin

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Požární řád obce Bělkovice-Lašťany ze dne 9.7.1992.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Václav Z r ů s t e k
místostarosta

Příloha č. 1 : Výpis z požárního poplachového plánu okresu

Vyvěšeno : ………………..

Sejmuto : ………………..

David B e r k a
starosta obce

Požární poplachový plán
pro obec (město) :

BĚLKOVICE – Lašťany
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující
jednotky
1. stupeň

Jednotka

Spojení

SDH Bělkovice-Lašťany
HZS st. Šternberk
HZS Olomouc
spojovatel

0643/412 676
57 31 231, 232, 233, 57 31 221 –
fax – 57 31 239, 0601/508 064

SDH Bohuňovice
2. stupeň

Jednotka

HZS Olomouc
spojovatel

Spojení
57 31 231, 232, 233, 57 31 221 –
fax – 57 31 239, 0601/508 064

SDH Velká Bystřice
HZS ČD Olomouc
472 729

3. stupeň

535 13 50
472 150, 472 444, 0601/522 851, fax –

HZS st. Šternberk

0643/412 676

Jednotka

Spojení

HZS st. Uničov

0643/45 46 16

HZS Olomouc
spojovatel

57 31 231, 232, 233, 57 31 221 –
fax – 57 31 239, 0601/508 064

HZS st. Litovel

53 41 744

SDH Jívová – 9.11.
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
okresního operačního střediska.

