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Obecne závazná vyhláška
obce
Popovice
,
, v Vysoké
,
c. 5 / 2005, POZARNI RAD OBCE
v

Zastupitelstvo obce Vysoké Popovice se na svém zasedání dne 30.11.2005 usneslo vydat
na základe § 29 odst. 1 písmo o), bod 1. zákona C. 133/1985 Sb., o požární ochrane, ve znení
pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písmo i) zákona 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška) :
Cl.1
Úvodní ustanovení
'rato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpecení požární ochrany (dále jen "PO")
v obci dle § 15 odst. 1 narízení vlády CR C. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochrane, ve znení narízení vlády CR c. 498/2002 Sb.

Cl.2
Vymezení cinnosti osob, poverených zabezpecováním PO v obci
(1) Za zabezpecení
v rozsahu pusobnosti obce odpovídá obec Vysoké Popovice, která plní
v samostatné a prenesené pusobnosti povinnosti vyplývající z predpisu o
ochrane.
(2) Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelnými pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zajištena Jednotkou sboru dobrovolných
hasicu obce Vysoké Popovice (dále"
podle cI. 5 této vyhlášky
a dále následující jednotkou HZS JmK ÚO Brno, stanice Rosice, SDH Zastávka a SDH
Zbýšov.
(3) K zabezpecení úkolu podle odstavce 1 obec Vysoké Popovice:
a) poveruje zastupitelstvo obce projednáváním stavu
obci minimálne jednou rocne
a vždy po závažných mimorádných událostech majících vztah k
obce,
b) poveruje kontrolou dodržování povinností stanovených predpisy o PO ve stanoveném
rozsahu osobu odborne zpusobilou voblasti PO. Konkrétní urcení osoby a rozsah
pusobnosti bude soucástí dokumentace obce.
Cl.3
Podmínky požární bezpecnosti pri cinnostech, v objektech, nebo v dobe zvýšeného
nebezpecí vzniku požáru se zretelem na místní podmínky
(1) Za cinnosti, pri kterých hrozí vznik požáru se, dle místních podmínek, považuje:
A. Porádání akcí:
a) Poradatel je povinen projednat, poprípade oznámit zabezpecení PO porádané akce
s obecním úradem, a to nejméne 8 dní pred zahájením této akce.
b) Poradatel akce je povinen zrídit preventivní požární hlídku (dále jen PPH), která bude
složena z velitele a clenu. Pocet clenu požární hlídky musí být úmerný poctu úcastníku
akce a podmínkám místa konání, predevším s ohledem na zajištení evakuace osob
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

a zahájení hasebních prací. Pocet clenu PPH se urcí dle typu akce z prílohy c.l. této
vyhlášky.
Jestliže poradatel uskutecnuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zrizuje
PPH poradatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu nebo jeho zákonným
zástupcem jinak.
Akci muže poradatel uskutecnovat jen vobjektech a na místech, které splnují
požadavky pro bezpecnou evakuaci osob a pro príjezd vozidel jednotek PO.
Jestliže poradatel uskutecnuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen
seznámit se pred konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpecnosti.
U akcí porádaných v budovách musí poradatel zajistit, aby pocet úcastníku
neprevyšoval výrazným zpusobem stanovenou kapacitu budovy.
Poradatel je povinen zajistit, aby príjezdové cesty k objektum byly volné a použitelné
pro vozidla jednotek PO a aby byl vytvoren dostatecný prostor k provedení hasebního
zásahu.
Poradatel je povinen zajistit nebo urcit technické prostredky pro ohlášení požáru tak,
aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operacnímu a informacnímu
stredisku Hasicského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen OPIS)
neprekrocila 5 minut.

B. Stánkový prodej:
a) Pri stánkovém prodeji Garmark, burza apod.) musí poradatel zajistit usporádání stánku
tak aby:
. byl zajišten úcinný zásah jednotek PO v prostoru akce. Zároven nesmí být omezen
prijezd a požární zásah jednotek PO pro okolní objekty.
. byla zajištena evakuace osob. Umístením stánku nesmí být omezena evakuace osob
z okolních objektu.
b) Pri plnení balónku technickými plyny musí poradatel zajistit, aby tato cinnost byla
provádena v souladu s príslušnými predpisy. Poradatel nesmí pripustit plnení balónku
plyny, které ve smesi se vzduchem tvorí horlavou nebo výbušnou smes (napr. vodík,
acetylen).
c) Pri používání technických plynu (napr. CO2, propan butan) musí být zajištena
bezpecnost lahví s temito plyny a to predevším chránením proti tepelnému namáhání
(slunecní zárení, sálání od tepelných zdroju a otevreného ohne apod.). Láhve musí být
umísteny v takové vzdálenosti od techto zdroju, aby povrchová teplota lahví
neprekrocila 50°C.
d) Pro stanovište, kde se používají láhve s technickými plyny, které ve smesi
se vzduchem vytvárejí horlavou nebo výbušnou smes, je povinen poradatel akce
zajistit prenosný hasící prístroj s minimální náplní 5 kg CO2.
e) Pri konání ohnostroje a pri použití pyrotechnických a jiných efektu musí být tyto práce
provádeny jen osobou odborne zpusobilou pro tuto cinnost dle zvláštních predpisu
a se souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce provádeny.
Poradatel musí ve spolupráci s osobou provádející tyto cinnosti zajistit taková
opatrení, která zabrání vzniku požáru pri zalétnutí žhavých cástic do okolí.
f) Poradatel akce zajistí, aby velitel a clenové PPH byli zretelne oznaceni (napríklad
cervenou rukávovou páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA", cervenou stuhou
na odevu apod.).
g) Poradatel akce musí zajistit, aby velitel ani clenové PPH nebyli povereni cinnostmi,
které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti.
h) Povinnosti PPH jsou v príloze c. 2. této vyhlášky.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpecím vzniku požáru se považuje:
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a) Období vegetacní obnovy, které zacíná dne 10. brezna a koncí 31. kvetna kalendárního
roku.
b) Období nadmerného sucha dle clánku 2 odst. 1 písmoa) narízení Jihomoravského kraje
ze dne J3. 5.2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpecení požární ochrany v dobe
zvýšeného nebezpecí vzniku požáru.
(3) Období vegetacní obnovy
!. Právnická a podnikající fyzická osobaje povinna:
1. Zpracovat písemný pokyn, který musí obsahovat:
a) urcení osob zodpovedných za zabezpecení PO pri provádeném spalování,
b) zabezpecení prokazatelného školení všech osob, podílejících se na spalování s ohledem
na zajištení požární bezpecnosti dle skutecne vykonávané pracovní cinnosti pri spalování
c) zákaz plošného spalování,
d) zabezpecení stálého dozoru po celou dobu spalování,
e) zabezpecení místa spalování, které bude pred zapocetím spalování oddeleno od okolí
dostatecne širokým pruhem obnaženým až na minerální pudu, ze kterého bude odstranen
veškerý horlavý materiál tak, aby nemohlo dojít k rozšírení ohne mimo místo spalování,
1) stanovení zákazu spalování za vetrného pocasí a v dobe sucha, kdy muže dojít
k prípadnému rozšírení ohne,
g) zabezpecení, aby spalování bylo provádeno s dostatecným odstupem od okolních porostu,
poprípade objektu,
h) zabezpecení míst spalování dostatecnými hasebními prostredky,
i) zabezpecení, že po skoncení spalování bude dukladne uhašen ohen tak, aby nemohlo dojít
kjeho opetovnému rozhorení,
j) zabezpecení prubežných kontrol místa spalování, s ohledem na místní a klimatické
podmínky.
2. Spalování provádet v bezpecné vzdálenosti od budov, horlavých materiálu a porostu tak,
aby nemohlo dojít k rozšírení ohne.
3. Spalování provádet pod stálým dozorem dospelé osoby.
4. Po ukoncení spalování ohnište uhasit, popel bezpecne uložit na vhodné místo.
5. Je zakázáno provádet plošné vypalování porostu.
6. Spalování je nutno predcasne ukoncit pri zmene klimatických podmínek, které mají vliv
na nekontrolované rozšírení ohne, napríklad vítr.
7. Místo spalování zabezpecit dostatecným množstvím hasících prostredku.
8. Zajistit pred provádením prací ohlášení na HZS - operacní a informacní stredisko HZS
linka 150 nebo 112.
U. Fyzické osoby jsou povinny dodržovat následující opatrení:

1. Spalování provádet v bezpecné vzdálenosti od budov, horlavých materiálu a porostu tak,
aby nemohlo dojít k rozšírení ohne.
2. Spalování provádet pod stálým dozorem dospelé osoby.
3. Po ukoncení spalování ohnište uhasit, popel bezpecne uložit na vhodné místo.
4. Spalování je nutné predcasne ukoncit pri zmene klimatických podmínek, které mají vliv
na nekontrolované rozšírení ohne, napríklad vítr.
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5.

Místo spalování zabezpecit dostatecným množstvím hasících prostredku.

6. Zajistit pred provádením prací ohlášení na HZS - operacní a informacní stredisko HZS
7.

linka 150 nebo 112.
Je zakázáno provádet plošné vypalování porostu.

(4) Pocátek a konec období nadmerného sucha
Období nadmerného sucha vyhlašuje a odvolává hejtman Jihomoravského kraje na úrední
desce Krajského úradu Jihomoravského kraje.
Cl.4
Zpusob nepretržitého zabezpecení požární ochrany
(1) Prijetí ohlášení požáru, živelní pohromy ci jiné mimorádné události v katastru obce je
zabezpeceno systémem míst pro ohlášení mimorádné události nebo požáru uvedených
v cI.7.
(2) Ochrana životu, zdraví a majetku obcanu pred požáry, živelními pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zabezpecena jednotkami PO uvedenými
v cI.2.

Cl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasicu obce, kategorie, pocetní stav a vybavení
(1) Obec Vysoké Popovice zrizuje JSDH obce uvedenou v príloze císlo 3 této vyhlášky.
Kategorie, pocetní stav a vybavení požární technikou a vecnými prostredky PO JSDH
obce jsou uvedeny v príloze císlo 3 této vyhlášky.
Prílohy jsou nedílnou soucástí této vyhlášky.
(2) Clenové JSDH obce se pri vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do hasicské zbrojnice v obci Vysoké Popovice nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky.
Cl.6
Prehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdroju vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištení jejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení
požáru, které musí svou kapacitou, umístením a vybavením umožnit úcinný požární
zásah.
UMELÉ
1. hydrantová sít v obci (viz príloha c. 5),
2. požární nádrž u Základní školy Vysoké Popovice.
(2) Obec v prípade potreby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce
s vyznacením zdroju vody pro hašení požáru, cerpacích stanovišt pro požární techniku
a vhodného smeru príjezdu /príjezdové komunikace/, ke zdrojum vody pro hašení požáru,
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který v jednom vyhotovení predává jednotce PO uvedené v c1.5 této vyhlášky (JSDH
obce) a jednotce HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Brno.
(3) Vlastník nebo uživatel zdroju vody pro hašení požáru je povinen, v souladu s predpisy
o PO, umožnit použití požární techniky a cerpání vody pro hašení požáru,
zejména udržovat trvalou použivatelnost cerpacích stanovišt pro požární techniku, trvalou
použivatelnost zdroje vody pro hašení požáru.
(4) Vlastník pozemku /príjezdové komunikace/ ke zdrojum vody pro hašení požáru musí
zajistit volný príjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník prevede prokazatelne tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva
vuci pozemku nebo komunikaci sám.
Cl.7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a zpusob jejich oznacení
(1) Obec zrizuje následující místa pro ohlášení požáru ci mimorádné události, která jsou
trvale oznacena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního císla" 150"
nebo ,,112".
a) Obecní úrad Vysoké Popovice, telefonní císlo 546450201, v pracovní dobe,
b) Verejný telefonní automat, U samoobsluhy c.p. 212, telefonní císlo 546 450 211.
Cl.8
Zpusob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován prerušovaným tónem sirény

po dobujedné minuty ( 25 sec.tón - 10 sec.pauza- 25 sec.tón) nebo
b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" , vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón" HO-RÍ", "HO-RÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznacný
a nezamenitelný s jinými signály).
V prípade poruchy technických zarízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje rozhlasem, megafonem na vozidle apod.
Cl.9
Seznam sil a prostredku jednotek PO podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje je uveden v príloze c.4.
Cl.l0
Záverecná a zrušovacÍ ustanovení
Zrušuje se vyhláška c. 3/2005, Požární rád obec.

Cl.ll
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Úcinnost
Tato vyhláška nabývá z duvodu naléhavého obecného z{~jmuúcinnosti dnem vyhlášení.

~

---------------------------------starosta obce Vysoké Popovice

Vyvešeno: 1.12.2005
Sl'1ato: 20.12.2005

~lb/Q
/McJ
---------------------------------místostarosta obce Vysoké Popovice

Príloha c.1
Výklad pojmu
I.
Pro úcely této vYhlášky se rozumí
1. akcí, kterých se zúcastnuje více osob - organizované shromáždení, kde se predpokládá
více než:

a) 200 osob uvnitr stav.objektu (nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu)
b) 350 osob na ploše shromaždovacího prostoru
c) 500 osob na volném prostranství
objekt, jehož vnitrní prostor svým rešením umožnuje usporádání
výše uvedené akce (kina, divadla, kult.domy, sokolovny, sportovní haly, aukcní
a výstavní síne, prednáškové sály, cirkusy apod.).
3. shromaždovacímprostorem - prostor oficiálne vymezený a bežne užívaný k porádání
výše uvedených akcí (letní parkety, stadiony, plochy tržišt, jarmarku, letní kina, prírodní
divadla a místa urcená pro lunaparky)
4. volným prostranstvím - prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se
konají akce vetšího rozsahu (louky, pole, letište, golfová hrište apod.).
5. poradatelem - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje.
V prípade, že tato osoba není prímo urcena (napr. jde pouze o pronájem plochy
prímo trhovcUffibez dalšího organizacního zajištení) rozumí se poradatelem pronajímatel
této plochy.

2. stavebním objektem

II.

Pocet clenu preventivní požární hlídky
Za nejnižší pocet clenu preventivní požární hlídky se pro úcely této vyhlášky považuje u akcí
dle cI. 1 odst.2:
a) 1 clen PPH na každých zapocatých 100 osob
(nebo pocet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpecí dle § 6a zákona
C. 133/1985 Sb., o požární ochrane),
b) 1 clen PPH na každých zapocatých 200 osob,
c) 1 clen PPH na každých zapocatých 500 osob.
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Povinnost preventivní požární hlídky

1. Velitel PPHje povinen:
a) pred zahájením akce zkontrolovat požární bezpecnost místa konání akce a seznámit
poradatele se zjištenými závadami,
b) behem trvání akce koordinovat a rídit cinnost clenu PPH,
c) plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst.2.
2. Clenové PPHjsou povinni:
a) zúcastnit se odborné prípravy pred zahájením akce. V prípade, že se jedná o periodicky
opakující se akci na jednom míste, úcastní se odborné prípravy jedenkrát rocne,
b) seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat,
c) seznámit se se zpusobem vyhlášení požárního poplachu a privolání pomoci, se zpusobem
a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuacním plánem
objektu, s umístením a použitím hasebních prostredku, uzáveru plynu a hlavního vypínace
elektrické energie,
d) seznámit se s predpisy poradatele, které upravují zabezpecení této akce,
e) v prípade vzniku požáru provést nutná opatrení k záchrane osob, zamezit vzniku paniky,
vyhlásit požární poplach, privolat pomoc jednotky PO, zajistit hasební práce
a dále spolupracovat s jednotkou PO,
t) udržovat trvale volný prístup k prostredkum PO a k hlavním uzáverum vody, plynu
a k hlavnímu vypínaci elektrické energie,
g) prubežne kontrolovat požární bezpecnost místa konání akce a ve spolupráci s poradateli
zajistit okamžité odstranení zjištených závad.
3. Velitel ani clenové PPH nesmí behem akce vykonávat cinnosti, které by omezily plnení
jejich úkolu.
Povinnosti úcastníku akce
Všichni úcastníci akce jsou povinni dbát príkazu poradatelu, velitele a clenu PPH
vyplývajících z této vyhlášky a obecne platných právních predpisu na úseku PO.
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Jednotka sboru dobrovolných hasicu obce. kate2orie. pocetní stav a vYbavení

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Pocet clenu

JPOV

9 clenu

Požární technika a vecné

DA 12/ A 31 - dopravníautomobil
Legenda:
JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Pocet clenu
Minimální pocet clenu
vpohotovosti

Minimální pocet
clenu v pohotovosti
1 strojník,3 hasici
Pocet
1

jednotka PO
název obce nebo místní cásti, ve které je jednotka dislokována
kategorie jednotky PO dle zarazení vplošném pokrytí
uzemí kraje jednotkami PO
skutecný pocet clenujednotky
pocet clenu jednotky sboru dobrovolných hasicu obce kategorie
JPO II, zajištujících nepretržitou pracovní pohotovost pro zásah
mimo katastrální území zrizující obce (dle § 29 odst.3 -zpravidla
jedno nebo dve družstva o sníženém pocetním stavu ( 1+3).
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Seznam sil a prostredku

iednotek požární ochrany podle požárního
Jihomoravského
kraie

poplachového

plánu
.

(1) Seznam sil a prostredku jednotek PO pro první stupen poplachu obdrží ohlašovny požáru
obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zrizují jednotku PO.
(2) V prípade vzniku požáru nebo jiné mimorádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce urceny podle stupne požárního poplachu následující jednotky PO:
Obec Vysoké Popovice
Stupen pož. popl.

I.jednotka
II.jednotka
III.jednotka
IV.jednotka
V.jednotka
VI.jednotka

I.stupen

II. stupen

III. stupen

PS Rosice
SDH Zastávka

PS Ivancice

PS Velká Bíteš (ZR)
SDH Rícany
SDH Ivancice-Nemcice

SDH Zbýšov u Brna
SDH Vysoké Popovice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PS Námešt n/Osl. (TR)
SDH Rosice
SDH Zbraslav
SDH Ketkovice
SDH Oslavany

SDH Zakrany
PS Starý Lískovec
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámka:
Obec -obec pro kterou je urcen uvedený požární poplachový plán.
Stupen požárního poplachu -1,11,111, - stupen požárního poplachu je vyhlášen dle vzniklé mimorádné
události na katastrálním území obce Vysoké Popovice.

Jednotky PO

-

jednotky PO (PS, SDH), které jsou predurcené k zásahu na území obce Vysoké

Popovice dle vyhlášeného stupne poplachu.

