OBEC ÚVALNO
Zastupitelstvo obce Úvalno

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Úvalno se na svém zasedání konaném dne 16.9.2015 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Úvalno (dále jen „obec“) je Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál a jednotkou sboru
dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2)

Koordinaci provádí operační a informační středisko Moravskoslezského kraje v sídle
Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

(3)

Požární ochranu zabezpečuje i obecní úřad v čele se starostou obce a občané obce
v rozsahu povinností osob daných zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci Úvalno
Požární
ochranu
v obci
nepřetržitě
zabezpečuje
Hasičský
záchranný
sbor
Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál a Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Úvalno. Jednotky a jejich nasazení jsou přímo řízeny operačním a informačním střediskem
Moravskoslezského kraje podle požárního poplachového plánu kraje. Požární poplach je
vyhlašován operačním a informačním střediskem pro členy jednotek pagery, telefony a
sirénami s možností použití mluvicích sirén.

Čl. 4
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a
vybavení
(1)

Obec zřídila JSDH obce, která je zařazena do kategorie JPO V a má následující
početní stav a vybavení:
Velitel jednotky
Velitel družstva
Hasič

1
1
2

Technické vybavení:

motorová stříkačka PS 12
Nákladní automobil AVIA s vybavením
Elektrocentrála HONDA
Plovoucí čerpadlo HONDA
Elektrické kalové čerpadlo
Řetězová motorová pila STIHL

Všichni členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvalno jsou vybaveni
zásahovými obleky FIREMAN, zásahovou obuví HAIX.

(2)

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice u OÚ (Úvalno č.p. 58) anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky 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
Rybníky na severní straně lesa (tzv. Hromadovy rybníky)
Řeka Opavice
b. Umělé
Hydrantová síť ve všech částech obce
Koupaliště pod Strážištěm (v období provozu koupaliště)
(2)

Provozovatelem vodovodní hydrantové sítě je Obec Úvalno. Zodpovědný pracovník
zpracovává 1x ročně zprávu o provozuschopnosti vodovodní sítě na území obce.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob
jejich označení
(1)

Požár je možno ohlásit tlačítkem sirény umístěném na objektu Hasičské zbrojnice,
která je označena tabulkou „Ohlašovna požárů”.

(2)

Požár lze také hlásit na telefonním čísle HZS tel. 150, popř. na tísňovou linku tel. 112.

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
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)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné
minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
Elektronické sirény na území obce:
Obecní úřad Úvalno, Úvalno 58
Kulturní dům Úvalno, Úvalno 161
c)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem
vybaveným audiotechnikou apod.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Moravskoslezského kraje:
Obec

Úvalno

Stupeň
nebezpečí
III. A

Jednotka PO
JPO Krnov
JPO Úvalno
JPO Krnov
JPO Brumovice

Kategorie

Doba dojezdu

I
V
II
III

15
10
15
15

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.............................
Roman Šťastný
místostarosta

...................................
ing. Radek Šimek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

