Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 3/2005,

POŽÁRNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání konaném dne 7.10.2005 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Těšetice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění nařízení vlády ČR č. 498/2002 Sb.

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

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Těšetice,
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 obce Těšetice (dále jen „JSDH Těšetice“) 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 a příloze č. 2
k této vyhlášce.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 tohoto článku obec:


pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci
minimálně do 20 minut a vždy po závažných mimořádných událostech majících
vztah k požární ochraně obce,



pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce. Konkrétní určení osob/osoby
a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

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:


táborové ohně a pořádání ohňostroje; požární bezpečnost při provozování této
činnosti je zabezpečena: pořádající organizace zajišťuje požární hlídku, minimálně
2 osoby ze zásahové jednotky,

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se, dle místních podmínek,
považuje:



3)

období sucha, letní období od 1.6. do 31.8.; požární bezpečnost v tomto období
je zabezpečena zásahovou jednotkou SDH. Konkrétní podmínky, např. zákaz
kouření, rozdělávání ohňů, zřízení požární hlídky stanovuje obec a oznamuje
způsobem v místě obvyklým.

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se, dle místních podmínek,
považuje:



dílna obecního úřadu (svařovací plynová souprava); požární bezpečnost v tomto
objektu je zabezpečena preventivními prohlídkami členy zásahové jednotky SDH
dvakrát ročně a zápisem do deníku kontrol.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromě či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
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 této vyhlášky.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje JSDH Těšetice. Dokumenty o zřízení jsou:
 zřizovací listina JSDH Těšetice,
 dohoda o členství v JSDH Těšetice,
 jmenovací listina velitele JSDH Těšetice.
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice Těšetice 13 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Kategorie, početní stav a vybavení JSDH Těšetice je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

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

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro hašení
požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

 umělé hydrantová síť, mapa hydrantů je součástí požárního řádu obce, kapacita
rezervoáru 50m3.
 víceúčelový zásobník – přehrada (v zemědělské sezóně dostupná závlahová síť,
kapacita vody neomezena)

1) Obec 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 čl. 5 této vyhlášky (JSDH Těšetice) a jednotce HZS Jihomoravského
kraje a jedno vyhotovení je součástí Požárního plánu obce.
2)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů 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.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
“Ohlašovna požárů”:

1. Obecní úřad Těšetice, Těšetice 62, tel: 515 271 110.

2. Telefonní automat se symbolem telefonního čísla „150“.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
 signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 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).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 2.

Čl. 10
Účinnost
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 obce Těšetice, Požární řád.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.11.2005

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------

Karel Bobek - místostarosta

Leoš Musil – starosta obce

Vyvěšeno: 10.10.2005
Sejmuto:

31.10.2005

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2005

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení.

Dislokace JPO

Těšetice

Kategorie JPO

JPO V/2

Počet členů

Minimální počet členů

23

v pohotovosti
8

Vybavení JSDH obce technickými prostředky
Požární technika a věcné prostředky PO
PPS 12
PPS 8

Počet
1
2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2005.

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 Těšetice. Jednotky jsou určeny
výpisem z Požárním poplachovým plánem Jihomoravského kraje.

Výpis z požárního poplachového plánu pro území obce
Těšetice

1.stupeň požárního poplachu
627218

Těšetice SDH

JPO V/2

627010

Znojmo PS

JPO I

627010

Znojmo PS

JPO I

627195

Prosiměřice SDH

JPO III

2.stupeň požárního poplachu
627011

Moravský Krumlov

JPO I

627174

Miroslav SDH

JPO II/2

627112

Božice SDH

JPO II/2

627172

Mikulovice SDH

JPO III

627232

Višňové SDH

JPO II/2

627221

Trstěnice SDH

JPO III

3.stupeň požárního poplachu
627254

Suchohrdly u Zn. SDH

JPO V/2

627102

Bantice SDH

JPO V/1

627206

Stošíkovice SDH

JPO V/2

Telefonní spojení na základní složky IZS:
Hasičský záchranný sbor JmK – územní odbor Znojmo

Linka tísňového volání

150

Požární stanice Znojmo

515 200 711, 515 222 222

Požární stanice Hrušovany n.Jev.

515 229 122

Požární stanice Moravský Krumlov

515 322 222

Policie ČR

Linka tísňového volání

158

Spojovatelka

974 641 111

Zdravotní záchranná služba

Linka tisňového volání

155

Spojovatelka

515 215 758

Ostatní služby

Městská policie Znojmo

156, 515 262 051, 515 225 555

Městská policie Mor.Krumlov

156, 515 322 634

Jihomoravská Energetika, a.s.

840 111 222

Jihomoravská Plynárenská, a.s.

515 224 012

Vodárenská akciová společnost, a.s.

515 282 567 (5:00-21:00), 515 226 045 (21:00-5:00)

Stupně požárního poplachu
I.Stupeň „ malý případ“ – 4 jednotky PO
Následkem požáru či jiné události jsou ohroženy – malé budovy nebo části rozlehlých budov, jednotlivé
prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy zhruba do 500 m2, jednotlivé osob.

II. Stupeň „střední případ“ – 10 jednotek PO
Následkem požáru či jiné události jsou ohroženy – celé jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné
dopravy osob, přírodní plochy zhruba do 10 000 m2, desítky osob.

III. Stupeň „velký případ“ – 15 jednotek PO
Následkem požáru či jiné události jsou ohroženy – několik budov najednou, soupravy železniční přepravy,
letadla, hromadné havárie v silniční dopravě, přírodní plochy zhruba do 1 km2, povodní řek, linie produktovodů,
stovky osob.

IV. Stupeň Z „zvláštní stupeň“ – o počtu jednotek rozhoduje OPIS
Následkem požáru či jiné události jsou ohroženy – celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2, tisíce osob.

Zařazení místní jednotky do požárního poplachového plánu:
Místní jednotka Těšetice SDH je

Těšetice

v I. stupni požárního poplachu
zařazena pro obce:

Místní jednotka Těšetice SDH je
v II. stupni požárního poplachu
zařazena pro obce:

Místní jednotka Těšetice SDH je

Bantice, Suchohrdly u Zn.

ve III. stupni požárního
poplachu zařazena pro obce:

Místní jednotka Těšetice SDH je
ve IV. stupni požárního poplachu

může být povolána k zásahu HZS JmK – OPIS dle aktuálního situace a potřeb.

