Obec Kamenec u Poli ky

Obecn závazná vyhlá ka . 4/2005
Po ární ád
Obce Kamenec u Poli ky
Zastupitelstvo obce Kamenec u Poli ky v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona íslo 133/1985 Sb., o
po ární ochran , schválilo dne 30. 5. 2005 usnesením . 7 tuto obecn závaznou vyhlá ku.
HLAVA I
edm t a p sobnost vyhlá ky
l.1
1. P edm tem po árního ádu obce Kamenec u Poli ky (dále jen obce ) je vytvo ení podmínek pro
innou ochranu ivota a zdraví ob an a majetku p ed po áry, stanovení povinností právnických a
fyzických osob, v souladu s p íslu nými zákony a také postavení orgán samosprávy na úseku
po ární ochrany.
2. Po ární ád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící i
ívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce
innost.
HLAVA II
innost osob pov ených zabezpe ováním po ární ochrany
l. 2
1.Za po ární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zaji ní po ární
ochrany obec:
a) z izuje preventistu po ární ochrany obce pro zaji ní po ární prevence
b) z izuje jednotku sboru dobrovolných hasi obce (dále jen JSDH ) k ha ení
po ár a provád ní záchranných prací p i mimo ádných událostech a ivelních
pohromách. JSDH je z izována z izovací listinou, pop . smlouvou o z ízení
spole né jednotky; do ela JSDH je jmenován velitel JSDH.
c) organizuje preventivn výchovnou innost
l. 3
1.Preventista po ární ochrany obce:
- na základ ádostí nebo p ipomínek ob an provádí prohlídky objekt a prostor
v jejich vlastnictví nebo u ívání, upozor uje na zji né nedostatky a dává návrhy
na jejich odstran ní,
- vede p ehled provedených prohlídek a vyhodnocuje je,
- v p ípad zji ní záva ných nedostatk na tyto upozorní p íslu ný orgán (starostu,
zastupitelstvo) obce a orgány státního po árního dozoru,
- organizuje preventivn výchovnou innost,
- ú astní se kolení a seminá za ú elem zvý ení svých odborných znalostí nutných
k vykonávání stanovených úkol .
2. Velitel JSDH:
- se ve spolupráci se z izovatelem JSDH podílí na udr ování trvalé akceschopnosti

JSDH
- odpovídá z izovateli za p ipravenost JSDH k pln ní stanovených úkol a za její
ve kerou innost,
- ve spolupráci se z izovatelem JSDH plní úkoly v provád ní odborné p ípravy len
JSDH podle plánu odborné p ípravy len JSDH zpracovaného z izovatelem,
ípadn vyplývající z obecn závazného právního p edpisu,
- dohlí í na provád ní údr by, kontrol a zkou ení po ární techniky a jiných v cných
prost edk po ární ochrany,
- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o po ární ochran ,
- ve spolupráci se z izovatelem JSDH vede evidenci po ární techniky a jiných
cných prost edk PO a zaji uje jejich hospodárné pou ívání,
- vede p ehled o innosti jednotky na základ dokumentace o innosti JSDH a
odborné p íprav len JSDH,
- plní dal í povinnosti vyplývající z dohody o lenství v JSDH, uzav ené mezi ním a
izovatelem, jako i z dodatku k této dohod blí e upravujícího postavení velitele
JSDH
3. len JSDH:
- jedná podle rozkaz a pokyn velitele JSDH, p ípadn velitele dru stva
- ídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jako
i dal ími interními p edpisy z izovatele vztahujícími se k innosti JSDH,
- p i vyhlá ení po árního poplachu v obci se musí neprodlen dostavit do po ární
zbrojnice,
- ú astní se odborné p ípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné p ípravy,
- u ívá p i zásahu, výcviku a údr
osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní
prost edky,
- podílí se na výzvu velitele na údr
po ární techniky a jiných v cných prost edk
PO,
- plní dal í povinnosti vyplývající z dohody o lenství v JSDH uzav ené mezi ním a
izovatelem.
HLAVA III
Podmínky po ární bezpe nosti p i innostech v objektech nebo v dob zvý eného
nebezpe í vzniku po áru
l. 4
1. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny se ídit vyhlá enými
pokyny a na ízeními krajského ú adu.
HLAVA IV
Zp sob nep etr itého zabezpe ení po ární ochrany
l. 5
1. Po ární ochranu obce Kamenec u Poli ky zaji uje v denní i no ní dobu ustavená jednotka SDH
obce a Hasi ský záchranný sbor kraje.

HLAVA V
Jednotky sboru dobrovolných hasi obce (JSDH)
l. 6
1. JSDH, které provád jí ha ení po ár a záchranné práce p i ivelných pohromách a jiných
mimo ádných událostech, a plní dal í úkoly ve svém územním obvodu
JSDH
JSDH obce

kategorie
JPO V

stav
15

vybavení
Avie, PPS 12, PS 12,

2. lenové jednotky vykonávají slu bu v jednotce na základ dohody uzav ené mezi z izovatelem a
jednotlivými leny.
HLAVA VI
Zdroje vody pro ha ení po ár a podmínky jejich trvalé pou itelnosti
l. 7
1. Jako zdroje vody pro ha ení po ár jsou stanoveny stávající vodovodní ady ve ejného vodovodu
s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které jsou na celém území obce. Hydranty jsou ve
vzdálenostech od sebe max. 120 150 m a jsou vyzna eny orienta ními tabulkami umíst nými na
viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemní hydranty obsahuje p íloha . 1
této vyhlá ky.
2. Opravy a provozuschopnost hydrant zaji uje provozovatel ve ejného vodovodu.
3. Dal í zdroje po ární vody jsou:
- Bílý potok
- nádr nad bývalým zem lským st ediskem
- horní po ární nádr
HLAVA VII
Seznam ohla oven po ár a míst pro hlá ení po ár
l. 8
1. Hlavní ohla ovnou po ár je ohla ovna po ár v opera ním st edisku Hasi ského záchranného
sboru kraje ve Svitavách
2. K ohlá ení po áru nebo jiné mimo ádné události na telefonní íslo 150 lze pou ít ve ejné
telefonní automaty a to bez pou ití finan ní ástky.
3. Ostatní ohla ovny po áru jsou z ízeny:
- Bedná Ji í, Kamenec u Poli ky p. 89, telefon 461 722 904
- Jiru e Vladimír, Kamenec u Poli ky p. 150, telefon 461 724 309
- Obecní ú ad, Kamenec u Poli ky p. 90, telefon 467 724 517
4. Ohla ovny po ár jsou ozna eny tabulkou Ohla ovna po ár ..
5. Ze v ech ohla oven po ár se po áry, nehody, havárie apod. ohla ují Hasi skému záchrannému
sboru ve Svitavách íslem 150.

HLAVA VIII
Zp sob vyhlá ení po árního poplachu
l. 9
1. Po ární poplach jednotce SDH obce je vyhla ován bu dálkov sirénou ovládanou z
opera níhost ediska Hasi ského záchranného sboru kraje nebo manuáln pan Ji í Bedná .
2. V osad Jelínak se poplach vyhla uje troubením "ho í".
3. P i vyhla ování po árního poplachu sirénami se dodr uje celostátn platný tvar signálu - 25 vte in
zapnuto, 10 vte in vypnuto, 25 vte in zapnuto.
HLAVA IX
Záv re ná ustanovení
l. 10
1. Obsahem p ílohy . 1, která je nedílnou sou ástí této vyhlá ky, je seznam podzemních a
nadzemních hydrant .
2. Nabytím ú innosti této vyhlá ky se zru uje Po ární ád obce Kamenec u Poli ky vydaný dne 18.
11. 2003.
3. Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 na ízení vlády . 172/2001 Sb., ur ujícím lh tu pro uvedení
po ární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto na ízením, nabývá tato vyhlá ka ú innosti
dnem vyhlá ení.

V Kamenci u Poli ky dne 30. 5. 2005.

starosta

Vyhlá ka byla schválena zastupitelstvem obce dne: 30. 5. 2005
Datum vyv ení: 1. 6. 2005
Datum sejmutí: 22. 6. 2005
Datum ú innosti
dne: 1. 7. 2005
Vyhlá ka zaslána na KÚ Pardubického kraje dne: 15. 9. 2005

íloha . 1
Seznam míst s provozuschopnými podzemními a nadzemními hydranty:

místostarosta

