Obec Dobrochov
Dobrochov 43, 798 07 Brodek u Prostějova
------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
Zastupitelstvo obce Dobrochov se na svém 21. zasedání dne 2.7.2014 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 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“):

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád 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.
Článek 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 v katastru obce Dobrochov je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 6 této vyhlášky a dále jednotkami
požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností,
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu:
a) zastupitelstvo obce projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za rok a
vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) preventistu obce prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1)Každá právnická a fyzická osoba, která provozuje tyto činnosti, si prostřednictvím osob
s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do
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kategorie požárního nebezpečí1 a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle
zákona o požární ochraně.
(2) Obec nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární
bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Článek 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob
(1) Při pořádání akcí (kulturních, sportovních atd.) kterých se zúčastní více jak 200 osob, se
stanovuje podmínka k zabezpečení požární ochrany, kterou je povinnost organizátora
takové akce oznámit písemně Obecnímu úřadu v Dobrochově ve lhůtě nejméně 15
kalendářních dní před jejím konáním na základě podmínek stanovených nařízením kraje2.
Článek 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 8.
(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. 6 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí
požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Dobrochově anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky SDH.
Článek 7
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 Dobrochov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah:
- hydrantová síť.
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§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
2

2

(2) Obec Dobrochov zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného
směru příjezdu (příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany uvedené v článku 6 a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor
Prostějov.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen tyto udržovat v takovém stavu,
aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
(4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení je povinen3
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.
Článek 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
(1) Obec Dobrochov zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny
tabulkou „Ohlašovna požárů”
a) Obecní úřad Dobrochov, Dobrochov 43, 798 07, (jen v době činnosti obecního úřadu),
b) Dobrochov 100
telefon 725136513, 725131109
(2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný
telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
(3) Telefonní číslo na ohlašovnu požáru u HZS Olomouckého kraje je 150 nebo 112 (jednotné
evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému –
hasiče, policii, záchrannou službu).
(4) Obec Dobrochov nezřizuje žádná další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale
označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150”.
Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci Dobrochov se provádí elektronickou sirénou
napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60
sekund. Tato informace může být doplněna hlasovou zprávou „Požární poplach“.
(2) Pomocí určených mobilních telefonů, které se nachází u členů jednotky SDH obce.
(3) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci Dobrochov vyhlašuje místním obecním rozhlasem.
(4) Jiným náhradním způsobem – trubka, zvon, voláním „Hoří“.
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§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 10
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1.
Článek 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto OZV se ruší Požární řád obce Dobrochov ze dne 3.12. 1997.
Článek 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

…………………….……………………Eva MudrlováMiloslav Křížmístostarostka
obcestarosta obceSeznam příloh:
Příloha č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního
poplachového plánu Olomouckého kraje
Příloha č. 2 Dislokace, kategorie, početní stav a vybavení jednotky SDH obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2014, Požární řád obce
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce Dobrochov a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které
zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce Dobrochov určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky
požární ochrany:

Požární poplachový plán pro obec Dobrochov

Stupeň požárního poplachuJednotka POI.Prostějov
Brodek u Prostějova
DobrochovII.Určice
Prostějov-Žešov
Němčice nad Hanou
Prostějov-Vrahovice III.Klenovice na Hané
Kostelec na Hané
Nezamyslice
Vyškov (JK)Stupeň požárního poplachuJednotka POI.Prostějov
Brodek u Prostějova
DobrochovII.Určice
Prostějov-Žešov
Němčice nad Hanou
Prostějov-Vrahovice III.Klenovice na Hané
Kostelec na Hané
Nezamyslice
Vyškov (JK)Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2014, Požární řád obce

Dislokace, kategorie a početní stav jednotky SDH obce

Vybavení jednotky SDH obce

Požární technika a věcné prostředky POPočet Dopravní automobil Multicar M 251 Přenosná
stříkačka PS – 121 Přenosný záchranný a zásahový žebřík3 Polohovací pás pro hasiče9 Přilba
pro hasiče9

