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Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 1/2011

Požární řád obce
Obec Podolí na základě usnesení zastupitelstva ze dne 30.3.2011 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1.
Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Obce Podolí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15
odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Podolí, která plní
v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále
jen “JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č.1
nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, který obec obdrží od
HZS kraje.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 Obec Podolí
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu kontrolní výbor obce ve spolupráci s členem JSDH .
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) Žňové práce v zemědělství; požární bezpečnost při provozování této činnosti
je zabezpečena pracovníky zemědělského závodu a majiteli polí.
b) Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Požární bezpečnost při
provozování těchto akcí je zabezpečena pořadatelem akce.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
- období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s
dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu (dále jen „období nadměrného sucha"),
- období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin,
OZV 1/2011

1

Schváleno ZO 30.3.2011

- topné období, požární bezpečnost v topném období je zajištěna používáním topidel v
souladu s návodem a pokyny výrobce a jejich udržováním v bezvadném stavu,
rozmrazováním pouze bezpečnými postupy bez použití otevřeného ohně
(3) Pro zajištění požární bezpečnosti v období nadměrného sucha a v období sklizně je každý
povinen dodržovat v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
- zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně,
- zákaz kouření,
- zákaz odhazování doutnajících a hořících předmětů,
- zákaz používaní zábavné pyrotechniky,
- zákaz spalování odpadu vzniklého při ošetřování a průřezu dřevin nebo při
shrabování suché trávy a listí.
(4) Pro zajištění požární bezpečnosti v topném období je každý povinen:
- provádět instalaci a používání topidel v souladu s návodem a pokyny výrobce a
udržovat topidla v bezvadném stavu,
- k rozmrazování používat jen bezpečné postupy, nepoužívat otevřený oheň,
- popel ukládat pouze vychladlý a do nehořlavých nádob.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření v travních a lesních porostech,
rozdělávání ohňů a běžnou pohotovostí JSDH.
(5) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
Místní sokolovna, areál družstva AGROPOD, Sportovní hala, Integrovaný dům s chráněnými
byty, stolařství Voda a Mikulka, stolařství Buchta, stolařství Žák, benzinová a čerpací stanice
Unicorn, areály firem: Movianto, Gehe, Omniplast, Amar, Eurom
Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena samostatně provozovateli.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými
v čl. 2.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Zařazení JPO V. Dokumenty o zřízení
jsou:
a) zřizovací listina JSDH,
b) dohoda o členství v JSDH,
c) jmenovací listina velitele JSDH.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do hasičské
zbrojnice Podolí.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) přirozené : soukromý rybník na hranici s k.u. Brna - Líšeň
b) Umělé: hydrantová síť veřejného vodovodu
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
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příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany,
uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně,
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje
(4) Vlastník pozemku - příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna
požárů”
a) Obecní úřad Podolí, tel: 544 247 636
b) Čandrla Petr, Podolí 33, tel: 728 162 649
-

přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě. Zjišťuje, kde k události
došlo, o jakou událost se jedná, kdo a odkud událost nahlásil.
vyhlašuje požární poplach jednotce JSDH, oznamuje nahlášenou událost na krizové číslo
150 NEBO 112
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem za použití příslušných signálů.
Čl. 9
Síly a prostředky
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem obce Podolí dne 30.3.2011 a nabývá účinnosti dne
20.4.2011.
Touto vyhláškou se ruší OZV č. 1/2005 platné ode dne 9.9.2005
Vyvěšeno dne: 4.4.2011
Sňato dne: 19.4.2011
Na elektronické úřední desce vyvěšeno ve stejnou dobu.

…………………………………….
Ing.Gabriela Marciánová
místostarosta
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Ing. Vítězslav Eliáš
starosta
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Podolí č. 1/2011
Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními
pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce, mimo JSDH obce. Jednotky jsou určeny
výpisem z Požárním poplachovým plánem místně příslušného kraje.
Stupně poplachu
I. stupeň
HZS Slatina
HZS Pozořice
JSDH Sokolnice
JSDH Kobylnice

Kat
.
II
II
IIII
IV/
2

JSDH Újezd u Brna
JSDH Šlapanice
HZS Slavkov u Brna
JSDH Morká

Kat
.
IIII
IIII
II
IIII

JSDH Pozořice
HZS Židlochovice

IIII JSDH Hostěnice
II

II. stupeň

III. stupeň
HZS Brno, Lidická ul.
JSDH Křenovice
JSDH Žatčany
JSDH Sivice

Kat
.
II
IIII
IIII
VV
/2
IIII

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Podolí
Velitel zásahové jednotky…………………………....1
Zástupce velitele……………………………..…….. .1
Strojník………………………………………………4
Členové družstva…………………………………… 13

Vybavení zásahové jednotky Obce Podolí
- CAS 32 T148
- CAS 25 Š706 RTHP
- Stříkačka PPS - 12
- Hadice
- Vysílačky, příruční svítilny, ruční nářadí
Dle Inventární knihy JSDH Obce Podolí

…………………………………….
Ing.Gabriela Marciánová
místostarosta
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Ing. Vítězslav Eliáš
starosta
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