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OBCE ŽBLEZNÉ
ó. 112009,

kterou se vydává Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání č. .6.. dne21.10.2009 usneslo vydat na
l zákona ó. l33l 1985 Sb., o požárni ochraně, ve znění
pozdějšíchpředpisůavsouladus§lOa§84odst.2písm.i)zákonač. 12812000Sb.,o
obcích (obecní zíizeni) ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška"):

2ailaa1 § 19 odst. 1 písm. o) bod

článek 1
úvodníustanovení
Požárni řád obce Železné upravuje organizaci azásady zabezpeěenipožárni ochrany naúzemi
obce podle ustanovení § 15 nařízenívlády č. |72l200l Sb., kprovedeni zákona opožámi
ochraně, ve znění naŤizeni vlády é, 49812002 Sb.

čIánek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požárníochrany v obci

(l) Za zabezpečeni požárni ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Železné,která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývajici zpředpisů o požárni
ochraně.

(2) Ochrana životů,zdravi a majetku občanůpřed požáry, živelnimi pohrornami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Železnéje zajištěna společnou jednotkou sboru
dobrovolných hasičů(dále jen ,,JSDH") kategorie JPO V, podle čl. 6 této vyhlášky a dále
následujícími jednotkami požární ochrany (dále jen ,,JPO"), které jsou na základé
požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje určeny pro zásah v l. stupni:
(3) v katastrálním uzemi obce Železné
- jednotkou Hasičského záchranného sboru (dále jen ,,HZS") Jihomoravského kraie,
kategorie JPO I, se sídlem v Tišnově,
jednotkou
SDH, kategorie JPO III, se sídlem v Tišnově,
- jednotkou HZS kategorie JPO III, se sídlem v Lomničce;
(3) K zabezpečeníúkolůpodle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky obec:

a) pověřuje zastupitelstvo projednávánim stavu požární ochrany v obci minimálně
lx ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majícíchvztah kpožáni
ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požárni ochraně ve
stanoveném rozsahu starostu obce Železné,
článet< 3

Podmínky požárníbezpečnosti při činnostech
nebo v době zvýšenéhonebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnípodmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečívzniku požáru, se dle místních podmínek povahli
akce, kterých se zúčastňujevětšípočet osob. Podmínky kzabezpeóeni požárni ochrany při
l)
těchto akcích jsou stanoveny zvláštním předpisem.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místníchpodmínek považuje

a) období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě
vysokou teplotou vzduchu (dále jen,,období nadměrného sucha"),
b) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin (dále jen
,,období sklizně"),
c) topné období.
(3) Místem se zvýšeným nebezpečímvzniku požáru v období nadměrného sucha a období
sklizně se rozumí

a)
b)
c)
d)
e)

lesní porosty2)

a

jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,

suché travní porosty,

plochy zemědělských kultur,
sklady sena, slámy a obilovin,
dalšímísta, na kterých se provádějí činnosti dle odst. 2 písm. b)

(a) Období zvýšenéhonebezpečívzniku požáru dle ustanovení č1. 3 odst. 2 písm. a) této
vyhlášky vyhlašuje a odvolává hejtman Jihomoravského kraje na úřednídesce krajského
úřadu. Obecní úíadŽelezné zveíejnítoto vyhlášení způsobem v místě obvyklém, a to na
úřednídesce obecního úřadu.
(5) Topným obdobím je období, kdy jsou v důsledku poklesu venkovních teplot použivány
tepelné spotřebiče určenék vytápění a ohřevu. Zpravidla se jedná o období od 20. října do
20. bíezna kalendářního roku.
(6) Na období zvýšeného vzniku požáru se stanovují následujícípodmínky

a) v období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
zakázáno:
1, rozdélávat nebo udržovat otevřený oheň,
2. kouřit,
3. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
4. použivat zábavnou pyrotechniku nebo jiné obdobné výrobky;
b) v období sklizně, jsou právnické a podnikajícífyzické osoby provádějící práce se
zvýšeným požárnim nebezpečímna místech se zvýšeným nebezpečímvzniku požáru
povinny, stanovit podmínky požárni bezpečnosti pro tyto práce, a to s náležitostmi
stanovenými zvláštním právním předpisem; 3)

l)

2)

3)

vyhláška obceŽelezné č.2..J2OO9., kterou se stanoví podmínky kzabezpečenípožárniochrany

při akcích, kte4ých se zúčastňujevětšípočet osob
§ 2 písm. c) zákona č. 28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některych zákonů (lesní
zákon), v e znénípozděj šíchpředpisů
§ 15 vyhlášl<y ó. 24612001 Sb., o stanovení podmínek požárníbezpečnosti a výkonu státního
dozoru (vyhláška o požárni prevenci)

c) v topném období jekaždý povinen
l. skladovat pevná paliva odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření
podporujících látek,
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krozmrazování používatjen bezpečných postupů, bezužitíotevřeného ohně,
nevychladlý popel pouze do nehořlav ý ch uzav ir atelných nádob,
4. použivat a udržovat použivanétepelné spotřebiče určenék vytápění a ohřevu
v bezpečném provozuschopném stavu, v souladu s pokyny výrobce nebo dovozce
těchto zaíizeni,
5. udržovat komínová tělesa v bezpečnémstavebně technickém stavu.
2.

J. ukládat

článet 4

Podmínky požárníbezpečnosti v objektech

se zvýšeným nebezpečímvzniku
se zřetelem na místní podmínky

požáru

(|) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místníchpodmínek na llzemí
obce Železné se dle místních podmínek považují:

sportovní areál

Železné

(2) Právnické osoby nebo podnikajícífyzické osoby, které vlastní objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru nebo které v nich provozují činnost, zabezpeěují v těchto
objektech požárni ochranu dle zvláštníchprávních předpisů.a)

čtánek 5

Způ sob nep řetržitého zab ezp ečenípožární ochrany

(l) Možnost ohlášení požáru, živelni pohromy čijiné mimořádné události

v katastru obce je
zabezpeóeno systémem míst pro ohlášení požáru, uvedených v čl. 8 této vyhlášky.

(2) Ochrana životů,zdravi a majetku občanůpíed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi je v katastru obce zabezpečena JPO uvedenými v čl. 2 této
vyhlášky a dalšímiJPO, uvedenými v pYiloze č. l této vyhlášky.

článex ó

Jednotka sboru dobrovolných hasičůobce
(1) Obec Železné zíizuje JSDH. Kategorie JSDH, její početnístav, složení,vybavení požárni
technikou a věcnými prostředky požárni ochrany je uvedeno v příloze č.2 této vyhlášky.

(2) ČlenovéJSDH se při vyhlášenípožárního poplachu co nejrychleji dostavi do požárni
zbrojnice, Železné 6 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čtánek z
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalšíchzdrojů vody pro hašení požárůa podmínky zajištění jejich trvalé použitelnosti

(l) Obec Železné stanovuje následující zdroj vody pro hašenípožári, který musí svou
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinnýpožárnizásah
Umělé zdrole:

a) v katastrálnimúzemiŽelezné hydrantová síť(podzemní hydranty)
b)požárni studna upožárnizbrojnice obsah 64m3
doplňování pramen
požárni studna ve Dvoře
obsah 61 m3
doplňování pramen

4)

například zákon č. l33ll985 Sb., o požárníochraně, ve znéni pozdějších předpisů, r,yhláška
ó.2461200I Sb., o stanovení podmínekpožárni bezpečnosti a ýkonu státního dozoru (q,hláška
o požárni prevenci), zákon č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební
str. 3/

zákon), ve znění pozdě.jších předpisů, vyhláška č. l3'I11998 Sb.,
požadavcíchna ýstavbu, ve znění pozdějšíchpředpisů.

o obecných

technických

Článek 8
Seznam míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(l) Obec Železné zíizlje následující místa pro ohlášeni požáru, která jsou trvale označena
tabulkou ,,Místo pro ohlášení požáru" nebo symbolem telefonního čísla,,150":

Hrbotický Zdeněk

Železné 29

obecní úřad

Železné 6

Pondělí
90()

-

1300

hod

úřední době

ÚterÝ
900

*

Pátek

Středa

l300 hod

l 500

-

2000

hod

900

-

l300 hod

(2) Pro ohlášenípožáru nebo jiné mimořádné události \ze použítpřímých telefonních čísel
tísňovéhovolání na operačnístřediska jednotlivých záchranných složek nebo centrální
di sp ečink Inte grovan ého záchr anného s ystému
Hasičský záchranný sbor
tel. 150
Rychlá lékařská pomoc
tel. 155
Policie Českérepubliky
tel. l58
Integrovaný záchranný systém tel. ||2
:

článek 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(l) Vyhlášenipožárniho poplachu se provádí:
a) v katastrálnim územi obce Železné signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón
pa|Jza- 25 sec. tón),

*

10 sec.

b) místním rozhlasem signálem ,,HOŘÍ" a oznámením místa požáru,
(2)

V případě poruchy technických zaíizeni pro vyhlášeni požárního poplachu se požárni

poplach vyhlašuje

a) signálem ,,HOŘÍ", pomocí výstražných rozhlasových zaíizeníovládaných příslušníky

JPo,

b) ústně voláním,,HOŘÍ" pro ohroženou část

Článex 1o
Sankce
Porušení této vyhlášky Lze postihovat podle zvláštních předpisů

5)

5)

zákon ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíizení),ve znénípozdějších předpisů;
zákonč.20011990 Sb., o přestupcích, veznéni pozdějšíchpředpisů

například zákon č. l33ll985 Sb., o požárni ochraně, ve znéni pozdějšíchpředpisů, naíízeni
vlády č. I72l200l Sb,, k provedení zákona o požárni ochraně, vyhláška č. 24612001 Sb.,
o stanovení podmínek požárni bezpečnosti a ýkonu státního dozoru (vyhláška o požárni
prevenci), lyhláška é. 24712001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
str,
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Článek 11
Ustanovení společná a závérečná
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany podle výpisu zPožárniho poplachového
plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uloženékzabezpeóeni požárni
ochrany zvláštními právními předpisy.6)

Radornír pavlíček
starosta obce Železné

Datum vyvěšení na úřednídesce:
Datum snětí z úřednídesky:

2
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str. 5/

2009

2009

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany
podle Požárniho poplachového plánu Jihomoravského kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastrálnim územi obce Železné určeny podle stupně požárního poplachu následující
j

ednotky požárni ochrany:

Železné
Stupně poplachu
I. stupeň

JSDH Zclezné
PS" Tišnov
JSDH Tišnov
JSDH Lomnička

|)

Kat.

lI. stuperi

Kat.

III. stupeň

Kat.

v

JSDH Drásov
JSDH Kuřim
PS') Brno - Lidická
JSDH Dolní Loučky
JSDH Lomnice
JSDH Sentice

III
III

JSDH Veverská BitÝška
JSDH Svatoslav
JSDH Maršov
JSDH Lelekovice
JSDH čebín

III
III
III
III

I

III
III

I

III
III
III

požárnístanice Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
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Příloha č. 2
Kategoriejednotky dobrovolných hasičů,jejípočetnístav, složení, vybavení požárni
technikou a věcnými prostředky požárni ochrany.

Minimální počet

členův pohotovosti

ve 1ite1

velitel družstva

Požární technika a věcné prostředky PO

DA

12 na podvozku

AVIA

31

-

Přenosná požárni stříkačkaPS

Počet

dopravní automobil

l2

1

l

Přenosné plovoucí čerpadlo typ PH-PPC 1 ( prutok 800 l/min )

str.7/

l

umístěníh

v katastrálnim územi Železné

iich v

itelná

Umístěníhydrantu (čerpacístanoviště)
l. U státní silnice č.21317 směr Tišnov Železné př,ed mostkenr na levé straně.
2.U č. p. 55 - směr Lomnička
mnih
3. Zaó.p. 74 - narohu zahrady směr Jamné
i
4. U č.p. 88 - ulice k Hradisku
i hydrant
5. U č.p. 85 - nad Obecnínr úř,adenr
6. U č.p. 112 - nová ulice
i hydrant
7. Za č,p. l05 - směr k Limově ( nadzernní
8. U č.p. 29 - malá ulička

9. Uč.p. 14-u
l0. U č.p, 96 p. Motyčka Ladislav

i hydrant
i hydrant

!
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POZOR!! doplňte vhodné a využitelnéhydranty,

zde je tíeba zajistit pravidelnou roční
provozuschopnosti
kontrolu
(ve spolupráci s majitelem hydrantové sítě) s písemným
záznamem o kontrole. Zde je tíebalvážit,které hydranty jsou potřebné vzhledem
k zásobování vodou (okruh kolem hydrantu pro vaše potřebyje 500 m tj. nejdelší vzdálenost
od objektů, např. krajní objekty v obci).
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