
, v 1VYHLASKA č ./2011

Zastupitelstvo obce Vepřové se na svém za edání dne .. ~~..f.·!.q.11..sneslovydat na základě § 29 odst.I písm.o) zákona
č.133/8S Sb., o požární ochraně.ve znění pozdějších předpi ů (dále jen zákon o požární písm,o) zákona č.133/8S Sb., o
požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ocbnně) a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 pism. i) zákona 12812000Sb.o obcích (obecní zařizení), ve zněni pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhláška):

POŽÁR

čtI
vodní ustanovení

Tato vyhláška obce Vepřové upravuje organizaci a zá ady zabezpečení požární ochrany v obcí dle § 15 odst. 1
nařízeni vlády č.I72I2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnýmí událostmi v
katastru obce je zajištěna jednotkou boru dobrovolných hasičů SDB (dále integrovaným způsobem HZS kraje
Vysočina) obce podle čI. 5 této vyhlášky.
2. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. jmenovité určení a údaje o osobách jsou uvedeny v dokumentaci obce.

ČI. 3
Podmínky požární bezpečnosti pří činnostech se zvýšeným nebezpečim vzniku požáru se zřetelem na místni

podminky.

3.Za činnosti, pří kterých hrozi nebezpečí vzniku požáru, se dle mÍStních podmínek považují uvedené činnosti:
l)obdobi sklizně úrody (pícnin, obilovin, slámy apod..), její posklízňové úpravy a skladováni
2)období provádění činno ti pří hospodaření v le e
3)období využívání přírodního pro tředi k rekreačním účelů.m
4)období mimořádnýcb klimatických podmínek (období déletrvajícího sucba) vyhlášené na základě
vyhlášeni HZS Kraje Vysočina.

pro spalování látek přirodníbo charakteru v rámcí ho podářské činnosti se stanovuji podmínky požární bezpečnosti:
a) pálení musí být pro áděno za dozoru osoby taršt 18 let,
b) na místě pálení musi být k dispozicí hasebni pro tředky v množství přiměřeném rozsahu pálení,
c) ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdáleno ti od budo a hořlavýcb materiálů, po skončení
pálení musí být oheň uhašen, popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
d) pálení je možné provádět jen za bezvětří,

Právnické a podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby jsou povinny se zŤetelem na rozsah této činnosti stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování bořlavých látek na volném prostranství, předem tuto činnost
oznámit na Operačním středisku HZS Kraje Vysočina:

tel.: 950 270 102 -
4.Požární bezpečnost pří provozování činno ti uvedené v odst. 3 číslo odstavce 1. zajišťuje provozovatel tecbnícko-
organizačním opatřením.
S.Požární bezpečnost pří provozování činno tí uvedených vod t, 3.ČísI02. zabezpečuje jejicb provozovatel a je
zabezpečena nahlášením předem na Operačnim středisku HZS Kraje Vysočina:
6.0bec se zřetelem na místní sítuaci stanovuje právnickým o obám, podnikajícím fyzickým osobám a ostatním
fyzicl..'Ýmosobám po celý rok zákaz pálení sena, slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích a dále vypalování
porostů víz.nařtzení kraje Vysočina dokumentace po.
7. Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí se stanovují tyto podmínky požární bezpečnosti:

i) při manipu.laci s otevřeným ob něm j ou fyzické o oby povinny počínat si tak, aby nedocbázelo ke
vzniku požáru,
2) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek.
3) oheň smí rozdělávat pouze osoba tarší 18 let, o oby mladší mohou oheň rozdělávat jen za
přítomnosti zletilé osoby,
4) obeň nesmí být ponechán bez dozoru,
5) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 od stohů a
dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
6) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnuti ohně, jebo zaliti vodou nebo zasypáním zeminou,
7) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícíbo sucba a větrného počasí.



Či. 4
Způsob nepřetržitébo zabezpečení požární ocbrany.

j.Příjetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jíné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem
oblašoven požáru, uvedených v čl, S.
2.Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, iivelntmi pohromami a jinými mimořádnými událostmi v
katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení.
Obec zřizuje jednotku sboru dobrovoLnýcb basíčů obce SDa uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a

vybavení požární tecbnikou a věcnými pro tředky požární ocbrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou
uvedeny v příloze č. 1.

Členové jednotky se při vyhlášení požárnibo poplacbu co nejrychleji do taví do požární zbrojnice Vepřová anebo
na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

ČI. S
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení,

1.0bec Vepřová zřizuje následující místní obJašovnu požárů, která je vybavena "Řádem oblašovny požáru" a je
označena tabulkou "Oblašovna požárů":

- tel.: 566 666 52" Obec epřová pouzev pracovní době.
2. Místní ohlašovna požáru plní ná ledujici úkoly a povinno ti:

a) přebírá zprávu o požáru, kdo a odkud událost hlásí, jal..j je rozsah a co je obrožcno
b)ohlási neprodleně požár na oblašovnu HZS Kraje Vy očina číslo telefonu

c)každý občan.který zpozoruje požár je povinen bo nahlásit na čísle 12
d)číslo telefonu 150 nebo 1 2 ohlašovny požáru HZS Kraje Vysočina - nebo ohlášení mimořádné
události lze volat i z mobilníbo telefonu.

ČI. 6
Způsob vyhlášení požárního poplachu.

Požární poplach pro SDH Obce Vepřová se vyhlašuje integrovaným systémem HZS kraje Vysočina.
Místní požární poplach se vyhlásí tlačítkem sirény ,které je umístěno na venkovní stěně požární zbrojnice obce
Vepřová.

Či. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejicb trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro

hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a dan zdroje požární vody, které musí svou kapacitou,
umistěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené
V katastru obce Vepřová:
1. Dvě požární nádrže na náv i (čerpací stanoviště = ANO; kapacíta cca 600 m~

b) umělé
V katastru obce Vepřová:
1. Hydrantová síť - celkem 7 ks podzemních bydranrň B75, jsou určeny pouze k odkalováni a
odvzdušňování vodovodníbo řádu.

Vyznačení zdrojů vody pro haš eni pozaru, čerpacích tanovíšt' pro požární techniku vbodnébo směru
příjezdu/příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce (příloba č. 3).

Či. 8
Účinno r a L

Požární řád obce Vepřové nabývá účinnosti dnem ... I· T . ..2011.

Požární řád obce zpracoval OZO PO Landsmann Zdenek. Zdenek Landsmann
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