Yyhltfršku č. 2 /2004
obec Černínna ákladě usnesení zasfupítelsfua ze dne |.12. 2004' poďe $ 29 odst. 1 písm o)
bod 1. ákona č. 133i1985 Sb., o požámiochraně' ve znění pozdějšíchpřeápisů, 1 oást. 3
$
písm. d) a $ 15 nďízení vlády č). |7212001Sb.' k provedení zákonao póz.i*i ochianě' ve
zrění pozdějšíchpředpisů' a poďe $ 10 zákona č. t28l20a0 Sb', o obcích (obecď ňizení),ve
znění pozdějšíchpředpisů, vydává obecně závaanuwhlášku

Požórní řód obce
cl. I
Úvodní ustanovení
Požámi řád obce Čemínupravujeorganizaci azásady zabezpečenípožérniochrany
v obci dle
$ 15 odst. 1 naťaeni vlády č.172l2aa1 Sb., k provedení zákónao požární ochraně, ve znění
pozdějšíchpředpisů.

Čt.z

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požárníochrany v
obci
Za zabezpčenípožámí ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Černín'která plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vypl1fuající pr"opi.ů
o požámí ochraně.
' po-t''o*áni a jinými
ochrana životů'zdraví a majetku občanůpředp,žu,y.,zňtnimi
mimořádnými událostmi v katastru obce je zaiištena.|ednotkou.ůo*
dobrovolných hasičů
(dále jen..JSDH") obce poďe čl. 5 této vyrrlášky a
oáte;ednotkami ďe Požárního
poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti
na stupni poplachu. Týo jednotky jsou
uvedenyvPfiloze č.1 .
K zabezpečení úkolůpodle odstavce 1 obec:
pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu poŽární
ochrany v obci minimálně
lx ročně
po závažných mimořádných událostech majících vztahk požární
1vždy
ochraně obce,
pověřuje kontrolou dodržovánípovinností stanovených předpisy
o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce.

.

.

Čt. r
Podmínt<y požárníbezpečnosti přičinnostechn v
objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečívznikupožáru se zřete|em ná mfufuí podmínky
Za dobu se zvrýšeným nebezpečím vzriku
wžáruse dle místníchpodmínek povaŽuje:
období such4 letní obdob í ad | .7 . do 3 1 8. požirníbezpečnost
v tomto období
je zabezpčena zákazem rozdělávání ohňů. Kontrolu
opatření provádí velitel
fieho ásťupce) a dva členovéSDH.Tímto ustanoveníďnesmí b11t dotčeno
naÍizent kraje dle $ 27 odst. 1 písm. f) bod 1. ziákona o požrímí
óchraně'
respelrÍive vychání se z tohoto ustanovení.
Za objeký se zqýšeným nebezpečím variku požéruse dle místnich
podmínek považuje:
. středisko AGD Jwišovice granulační
linka Černín,požrárníbezpečnosi3e
zabezpečena vlastními pracovníky

.
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cl.4

Zp ůso b nep řet ržit ého zabezpečen í pažární och

rany

Přijetí ohlášenío poŽáry živeIni pohromy či jiné mimořádné udiílosti v katastru
obce je
zabezpečena systémem ohlašoven požáru,uvedených v č|.7.
ochrana Životů, zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpeiena jednotkám i požámiočh,ány,
uvedenými v č|.2.
Čt.s
Jcdnoúky sboru dobrovo|ných hasičůobce, kategorie, počefnístav a vybavení

obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičůobce. Dokumenty o ďízení jsou:
. zřizovací listina JSDH'
. dohoda o členstvív JSDH,
.
jmenovací listina velitele JSDH.
Clenové jednotky se při vyhlášení požárníhopoplachu co nejrychleji dostaví
do požámi
zbrojnice
.

Čl. o
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmÍnky jejich trvaló použite|nosti.
Stanovení
dalšíchzdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištěníjejich trvalé použite|nosÚi

obec stanowje nrásledujicí zdroje vody pro hašenípožár&a dalšízdroje požárnivody,
které
musí svou kapacitou, umístěníma vybavením u*ožrrit účinnýpožárnt zásah:
. přirozené- řeka Jevišovka'
umělé - požárni nádrž ve středisku AGD
Vlastník nebo uživatel
vody pry hašení je povinen' v souladu s předpisy o požámi
1drojů
ochraně' umožnit použitípožámi techniky a čerpáru vody pro hašeni
wlen, iejména
udrŽovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišťpro požámítbchniku' trvalou pouŽitelnost
zdroje.

Čl.z
Seznam ohlašoven požáru a dalších mÍst, odkud |ze h|ásit pažár a způsob jojich
označení

obec zřizuje následující ohlašor.rry požár&,kÍeré jsou trvale označenytabulkou..ohlašovna

poŽárťl,':

Středisko AGD _ výrobna doplňkového krmiva' tel': 515 23t II7
v mimopracovní době : u starosty obce Černínč.p.60
u velitele hasičůČernínč.p.7|

člt
Způsob vyhtášení požámiho poplachu

Vyhlášení poárního poplachu v obci se provádí:

.

signálem.?oŽÁRNÍPOPLACřť',vyhlašovanýmelektronickousirénou
(napodobuje hlas trubky, troubícítón..Ho
ŘÍ'', ..Ho - ŘÍ'') po dobu jedné
minuty (ie jednozrračný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technichýctl zaÍizent pro vyhlrášen i porÁmhš poitact,u
se poŽární poplach
v obci vyhlašuje místnímrozhlasem.

Čt.g

S91nam sil a prostředků jednotek požárníochrany podle qýpisu
plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze 8'

i.

z požárnibopoplachového

Člro
Záxěrďná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se rušíPožámí ptiin obce Černínz roku
1988.
Čt. rr

Účinnost
Tato Yyhláška nabývá účinnosti1. ledna 2005

Ing. BIEGLER
místostarosta
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Na uřední desce: vyvěšeno

sňato

starosta

/

2.|2.2aa4

.3í,u, fuxriti
-e,u."f

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2a05

í\

PELÁN Josef

.1

l

,ý,Í;,,-

,Íl, l,-,. ,, ,,
,^/L Tt t (' ,,

- Úpis zpožárnihopoplachového

plánu pro územíobce
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