Obec Klučov

obecně záv azná vyhláška
č,.l| 20t0
varv,

POZARNI RAD OBCE
Zasfupitelstvo obce Klučov se na svém zasedání an".1.?.:!,zo10usneslo vydat na zák|adě $ 29 odst. 1
písm' o) zákona č. 133/1985Sb., o požárníochraně,ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákono
požátmí
ochraně'')avsouladus $ 10písm.d) a84odst.2písm'h)zákona ě.|28/2oO0Sb',oobcích
(obecní zÍizení),veznění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznouvyhlášku:

čt.t

Úvodní ustanovení
Tato obecné závazná vyhláška (dále jen ..vyhláška'') obce Klučov upravuje organizaci a zásady
požfuniochranyvobcidle$ 15odst' l nařízenívládyě.|72l2o0| Sb.,kprovedenízákona opožámi
ochraně, ve znění nařízenivládv č. 498/2002sb.

Čl.z

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpeč,ovánímpožární ochrany v obci
l.

ochrana životu, zdtaví a majetku oběanů před poŽáry' živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce a je zajištěnajednotkou sboru dobrovolných hasičů(dále
jen SDH) obce podle Čl' s teto vyhlášky a jednotkami požárníochrany dle Přílohy ě. 1 této
vyhlášky.

2 . Kzabezpeěení úkolůpodle odstavce 1 zastupitelstvo:
a) ukládá starostovi obce předk|ádat zastupitelswu informaci o stavu požárni ochrany v obci
minimálně lx roěně, avždy po závůných mimořádných událostech majícíchvztahkpožámi
ochraně obce;
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požámí ochraně ve
stanovenémrozsahu velitele SDH. Konkrétní urěení osob a rozsah působnostibude součástí
dokumentace obce.

Čt.s

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
l.

Za činnosti,při kteých hrozinebezpečívzniku poŽáru, se dle místníchpodmínek považuje:
a) Pálení klestí po těžbév lese. Požárníbezpečnostpři provozování tétočinnostije zabezpeěena
pruběžnýma následn;im dozorem ze strany provozovate|e.
b) Pálení slámy na polích. PoŽárni bezpečnostpři provozování této ěinnosti je zabezpeěena
průběžn;Ím
a následným dozorem ze strany provozovatele.
c) Rozdělávrání ohňů ve volné přírodě. Požárni bezpeěnost při provozování této ěinnosti je
zabezp eč,
ena provozovate l em.
d) Akce s úěastí většího poětu osob' Požárni bezpečnost při provozováni této akce je
zab ezpeě ena or ganizátor em akce.

2 . Za dobu se zvýšenýmnebezpečímvzniku požáruse dle místníchpodmínekpovažuje:

a) období dlouhotrvajícího sucha' Požárníbezpeěnost v tomto období je zabezpeěena zákazem
činností,při kter1ýchby mohlo dojÍtk požáru'
b) období sklizně obilovin a pícnin,včetnějejich posklizňovéúpravya skladování'

Tímto ustanovením nesmí bý dotčeno nařizeni kraje dle $ 27 odst. 2 písm. b) bod 3 ' zákona o
požámi ochraně, respektive vycházi z tohoto ustanovení.

3, Za objekt se zv.'ýšeným
nebezpečímvzniku požáruse dle místníchpodmínek považuje:
a) Kulturní důmKluěov č.5;
- Požárni bezpeěnost v tomto objektu je zabezpečenapořadateli akcí zde pořádaných a
provozovatelem.

Čl.+

Způsob nepřetržitého zabezpečenípožární och rany
l.

Přijetí ohlášení poŽáru, žive|ni pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečenosystémemohlašoven požáru,uvedených v Čt.t a Příloze ě. 3 tétovyhlášky.

2. ochrana životů, zdravi a majetku oběanů před poŽáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpeěenajednotkami poŽémi ochrany uvedenými
v Příloze ě. 1 tétowhláškv.

č ls

Jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, kategorieo početnístavy a vybavení
1. obec ňizuje jednotku sboru dobrovolných hasičůobce uvedenou v Příloze ě' 2. Kategorie,
poěetní stav a vybavení poŽámi technikou a věcnými prostředky požárni ochrany jednotek sboru
dobrovolnýchhasiěůobcejsou uvedenyv pÍi|ozeě,2'
2. Členovéjednotky se při vyhlášenípožárníhopoplachu co nejrychleji dostaví do požárnízbrojnice
v místědislokace jednotky nebo najiné místo,stanovenévelitelem jednotky.

čt.e

Přehled o zdrojíchvody pro hašení
požárůa podmínkyjejich trvalépoužitelnosti.
Stanovení
dalšíchzdrojůvody pro hašení
jejich trva|époužite|nosti.
požárůa podmínkypro zajištění
l. obec stanovujejmenovitézdroje vody pro hašenípoŽári a dalšízdroje poŽárnivody, kterémusí
svoukapacitou,umístěním
a vybavenímumožnitúěinnýpožátmizásah.Jmenovitézdrojejsou:

Druh
Umělé
2'

Jmenoviťý zdroj
Hydrantová síťveřeinéhovodovodu,
Požámínádrž- náves

Majitel

obec Klučov
obec Klučov

obec v případě potřeby zpracovává a udržujev aktuálním stavu plánek obce s vyznačenímzdrojtl
vody pro hašenípoŽárŮ, čerpacíchstanovišťpro poŽární techniku a vhodného směru přýezdu,
kteý v jednom vyhotovení předává jednotce požárni ochrany uvedené v čl' 5 a jednotce
Hasičskéhozáchrannéhosboru kraje Vysoěina, územniodbor Třebíč.

3 ' Vlastník nebo uŽivatel zdrojů vody pro hašeníje povinen, v souladu s předpisy o požámi ochraně,
umožnit pouŽití poŽární techniky a čerpánívody pro hašení poŽétri,zejména udržovat trvalou
použitelnostčerpacíchstanovišťpro poŽárnítechniku, trvalou použitelnostzdroje.
4'

Vlastník pozemku/přijezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašenímusí zajistit volný příjezd
pro mobilní požámí techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatel) nelykonává-li svá práva vůěi pozemku nebo komunikaci sám.
Čl.l
Seznam ohlašoven požárůa dalších míst, odkud lze htásit požár

Seznam ohlašovenpožárba dalšíchmíst,odkud lze hlásit požárje uveden v Příloze č.3 tétovyhlášky.

čt.s

Způsobvyhlášenípožárnípop|achu
l. Vyhlrášenípožámihopoplachu v obci se provádísignálem ..poŽÁRNÍ POPLACH'', kteý je
vyhlašovánpřerušovaným
tónem sirénypo dobujednéminuty (25 sec. tón _ l0 sec, pauza_ 25
sectón).
2. V případěporuchy technických zařizenípro vyhlášenípoŽárníhopoplachu se požárnípoplach

v obci vyhlašuje místnímrozhlasem a osobnímkontaktem členůjednotky sDH.

čt.q
Sítya prostředky
jednotekpoŽámí
Seznamsil a prostředků
ochranypodleqýpisuzpožámihopoplachového
plránu
kraje
je
Vysoěina uvedenv Přílozeě. l tétovyhlášky.

Člro

Úěinnost

*'1{\
&

Tato obecně závazná vyhláška n1!ývá úěinnostipatnácým dnem po vyhlášení.
,\

.QMiroslav Nováček
místostarosta

{"
\_

Vyvěšeno na úřednídesce dne:
Sňato z úřednídesky dne:

*-ý.

L tl . t . Lo do

Příloha č.1

k ozv č.1 | 2010

(l) Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany pro první stupeň poplachu
obďtžíZásahová jednotka SDH.
(2) v případě vzniku poŽáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poslrytnutí
pomoci v katastru obce určenypodle stupně poplachu následujícíjednotky požámi
ochrany.
Názevobce

Stupeň
oonl.

1.
7

3.

Název částiobce

I

I

Sídelníjednotka

I

Hasebníobvod

Klučov
K|učov
KLUCov
StaniceTřebíč
l
I
I
PRBDURCENIí JEDNoTKY Po A PoŽADAVEK NA JEJICH DoBU DoJEZDU
Název
JPO

Třebíč
Hrotovice

Mor. Buděiovice

Kat.

Název
JPO

I
I
I

Třebíč
Jaroměřice/Rok.
Mor. Buděiovice

Kat.
I

ru1
ru1

Název
JPO

Kat.

JaroměřicelRok
Stařeč

ull

Název
JPO

Stupeň
nebezoečí

IV

Kat.

V

Klučov

IIUl Lipník

IIIIl

Příloha č.2

k ozv č.t l 2010

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Početčlenů

Hasičskúzbrojnice
V
9
Požárnítechnika a věcnéprostředky Po
PPS 8 s příslušenstvím

Početčlenův pohotovosti
J

Počet

I

Příloha č.3

kozv č.l l2010

obec' č.p.
Klučovč.42

Jménoa příimení
Jiří Chmelka

Přímo na telefonníčíslo'"1.50..
Zmobilních telefonů
Z
ch telefonníchlinek
Veřeiné telefonníbudkv _ před kultumím domem u autobusové

Císlo telefonu

603 823 148

z
KÓd zUJ Název obce
590835

K|učov

KÓd
ěásti

56664

Název ěásti
KÓd UTJ
obce
Kluěov

666661

chového

Název katastráIního KÓd zsJ Název základní
sídelníiednotky
zemí
Kučov

i666640

Klučov

u

Hasební obvod

Vysoěina
Stupeř
Stupeř
nebezp. polachu
1

StaniceTrebič
IV

2
3

' k.ti.obce Klučov2o1o
jednotkyPo a požadavekna jejich dobu dojezdu
PŤedurčené

StaniceMoravské

