Obecně závazná vyhláška

č. 01/2003
Obec Malínky na základě usnesení č. VII/1 zastupitelstva ze dne 5. prosince 2003 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., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce Malínky
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Malínky 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 nařízení vlády 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 Malínky
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/města je zajištěna jednotkou dobrovolných
hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou
požární ochrany uvedeny v příloze.
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, kategorie I. JPO
Bučovice se sídlem ve Vyškově.
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec .
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci/městě 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. 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:
a) Organizované sportovní, kulturní a podobné akce s větším počtem osob, pak požární
bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky.
Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy dokumentace
obce.
b) Spalování dřevin a suchých porostů na stanovených místech a podobných činnostech,
pak požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární
hlídky a dle potřeby i zabezpečeno mobilní hasící technikou. Konkrétní složení
požární hlídky počet osob a použitá mobilní technika bude součástí přílohy
dokumentace obce.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Období dlouhodobého sucha především pak letní období od 15.6 do 15.9., požární
bezpečnost je v tomto období zabezpečena zákazem rozděláváním ohňů mimo
vyhrazené prostory popřípadě úplný zákaz rozdělávání ohňů ve volném prostředí,
zákazem kouření v oblastech se zvýšeným nebezpečím požáru, popřípadě zřízením
požární hlídky, je-li nebezpečí spojeno i s malým množstvím hasicích prostředků,
nebo nedostupností takovým nebezpečím ohrožených prostorů. Uvedená omezení
vydá obecní úřad v souladu s nařízeními jiných pověřených orgánů. Konkrétní složení
požární hlídky a počet osob bude součástí přílohy dokumentace obce. Tímto
ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona
o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) Objekty zemědělské velkovýroby v Malínkách,; požární bezpečnost v tomto objektu
je zabezpečena zřízením požární hlídky provozovatele. Konkrétní složení požární
hlídky a počet osob bude součástí požární dokumentace provozovatele.
b) Objekty výroby dřevěných hraček fa. M.I.K. Malínky č.p. 35; požární bezpečnost
v tomto objektu je zabezpečena zřízením požární hlídky provozovatele. Konkrétní
složení požární hlídky a počet osob bude součástí požární dokumentace
provozovatele.
c) Kulturní sál Motorestu Malinka Malínkách,; požární bezpečnost v tomto objektu je
zabezpečena zřízením požární hlídky provozovatele. Konkrétní složení požární hlídky
a počet osob bude součástí požární dokumentace provozovatele.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí hlášení 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 obcea je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č.1.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1.
Přílohy/příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární
zbrojnice v Malínkách č.p.76 nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
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 :
1. Vodní tok Litavy ,
2. Vodní zádrž na potoku s remízkem v části obce Březová ,
b) umělé :
1. Hydrantová síť v obci Malínky, vydatnost max. 4,5 l/s, kapacita 30 m3, čerpací
stanoviště :
1.1. Stanoviště přístupná mobilní hasící technice.
- hasičské zbrojnice č.p. 76 max. 2 požární vozy.
- u hlavního vodoměru max. 1 požární vůz ve směru jízdy ze státní silnice
I/50,
- u autobusové čekárny u domu č.p. 71 ve směru Kožušice - Brankovice,
- před koncem hydrantové sítě u domu č.p. 64 směr Kožušice,
- na konci hydrantové sítě u domu č.p. 11,
- na konci hydrantové sítě u domu č.p. 25,
- uprostřed obce u domu č.p. 7,
1.3. Stanoviště nevhodná pro přístup mobilní hasící technice.
- u hospodářské budovy domu č.p. 39, ve směru do Brankovic,
- u autobusové čekárny ve směru Kožušice.
- na konci hydrantové sítě u domu č.p. 44 ve směru do Kožušic.
1.3. Stanoviště s omezeným přístupem v zimním období mobilní hasící
technice ( sníh, náledí).

- na konci hydrantové sítě u domu č.p. 11,
V případě použití hydrantové sítě není možný kromě použití hydrantu u požární zbrojnice
současný odběr z více hydrantů. Pro zajištění dostatečné kapacity vodního zdroje je nutno při
použití a po jeho skončení informovat provozovatele vodojemu o použité kapacitě vodního
zdroje. Omezené použití vodních zdrojů v zimním období. V zimním období je možný
stížený přístup k podzemním hydrantům a k hydrantům u č.p. 25 a 11. i stížený příjezd.
2. Podzemní požární nádrž u domu č.p. 24, kapacita 10 m3,
- čerpací stání ve směru shora do obce. Omezené použití vodních zdrojů v
zimním období.
3. Podzemní požární nádrž u domu č.p. 61, kapacita 20 m3,
- čerpací stání ve k domu č.p. 46 u zásobníku vody. Omezené použití vodních
zdrojů v zimním období.
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačení
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu / příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce / jednotkám
požární ochrany, uvedené / uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS Bučovice kraje územní odbor
HZS Vyškov.
(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, 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) veřejnou telefonní stanici v uprostřed obce ( telefonní automat).
(2) Obec může zřídit i další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou
„Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :
a) signálem „Požární poplach“, vyhlašovaným elektronickou sirénou místním rozhlasem
(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 ruční sirénou u hasičské zbrojnice, nebo sirénou požárního auta.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se nahrazuje dosavadní opatření vydaná Obecním úřadem v Malínkách
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.dubna 2003.

V Malínkách dne 28. února 2003

_______________________
Ing.Jiří Bartošík
starosta obce

__________________________
Vlastimila Mrázková
místostarostka obce

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového
plánu kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požáru obce/města a právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku
požární ochrany.
(2) V případě vzniku požárů nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany :

Obec

MALÍNKY

první stupeň
SDH Malínky
SDH Brankovice
PS Bučovice
SDH Nesovice

druhý stupeň
SDH Střílky
SDH Koryčany
SDH Bučovice
SDH Nové Hvězdlice
SDH Snovídky
PS Vyškov

třetí stupeň
PS Morkovice-SLížany
SDH Morkovice-Slížany
SDH Zdounky
PS Slavkov
SDH Slavkov

čtvrtý stupeň
se neuvádí

