
Obec Troubsko

OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA c. 4/2012

POZÁRNÍ RÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Troubsko schválilo na svém zasedání konaném dne 28.11.2012,
Usnesením c. V/2012 na základe ustanovení~29 odst. 1 písm. 0) bod 1 zákona c. 133/1985 Sb., 0
poZámí ochrane, ve znení pozdejsích predpisu, ~ 1 odst. 2 písm. d) a ~ 15 narízení vlády c. 172/2001
Sb., k provedení zákona 0 poZámí ochrane, ve znení pozdejsích predpisu, a v souladu s ustanovením ~
10 písm. d) a ~ 84 odst. 2 písm. h) zákona c. 128/2000 Sb., oobcích (obecní zrízení), ve znení
pozdejsích predpisu, tuto obecne závaznou vyhlásku (dále jen vyhlásku):

Ctánek 1

Úcel obecne závazné vyhlásky

Úcelem této vyhlásky je upravit organizaci a zásady zabezpecení poZámí ochrany v obci dle
~ 15 odst. 1 narízení vlády c. 172/2001 Sb., k provedení zákona 0 poZámí ochrane, ve znení narízení
vlády c. 498/2002 Sb.

Ctánek 2

Vymezení cinnosti osob, poverených zabezpecováním poZární ochrany v obci

1) Za zabezpecení poZámí ochrany v rozsahu pusobnosti obce odpovídá Obec Troubsko, která plní v
samostatné a prenesené pusobnosti povinnosti vyplývající z predpisu 0 pozámí ochrane.

2) Ochrana zivotu, zdraví a majetku obcanu pred pozáry, zivelními pohromami a jinými
mimorádnými událostmi v katastru obce je zajistena spolecnou jednotkou SDH Strelice zrízenou
na základe smlouvy 0 sdruzení jednotky poZární ochrany schválenou ZO dne 26.3.2012 podle
~69a zákona 0 pozámí ochrane s obcí Strelice a dále následujícími jednotkami poZámí ochrany
dle PoZámího poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu.

3) K zabezpecení úkolu podle odstavce 1 Obec Troubsko poveruje kontrolou dodrzování povinností
stanovených predpisy 0 poZámí ochrane ve stanoveném rozsahu odbome zpusobilou osobou
v poZámí ochrane. Konkrétní urcení osoby a rozsah pusobnosti je soucástí dokumentace poZámí
ochrany obce.

4) ZO vezme na vedomí zprávu 0 stavu na úseku poZámí ochrany za poslední období lx rocne.

Ctánek 3

Podmínky poZární bezpecnosti pfi cinnostech, v objektech nebo v dobe zvýseného nebezpecí
vzniku poZáru se zretelem na místní situaci

1) Dobou zvýseného nebezpecí vzniku poZáruse rozumí:
a. období nadmemého sucha s dlouhodobým nedostatkem sráZek a prípadne s dlouhodobe

vysokou teplotou vzduchu (dále jen, období nadmemého sucha"),
b. období sklizne, posklizìíových úprav a naskladìíování pícnin a obilovin (dále jen "období

sklizne"),
c. topné období



2) Místem se zvýseným nebezpecím vzniku pozáru v období nadmemého sucha a v období
sklizne se rozumí:

a. lesní porosty ajejich bezprostrední okolí do vzdálenosti 50 metrü
b. suché travní porosty
c. plochy zemedelských kultur
d. sklady sena, slámy a obilovin
e. dalSí místa, na nichz sklizeñ, posklizñové úpravy a naskladñování pícnin a obilovin probíhá

3) V období nadmemého sucha je v místech se zvýseným nebezpecím vzniku poZáruzakázáno:
a) rozdelávat nebo udrzovat otevrený oheñ,
b) kourit,
c) odhazovat horící nebo doutnající predmety,
d) pouzívat zábavnou pyrotechniku nebo jiné obdobné výrobky.

4) Pro topné období se dále stanoví následující preventivní opatrení:
a) Pri provozu tepelných zdrojü a pri skladování kapalných a plynných paliv musí být

dodrzovány návody výrobcü príslusných technologických zafízení vcetne respektování
stanovených bezpecných vzdáleností od horIavých predmetü a materiálü

b) V prípade skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo prübezne
kontrolováno a pri zjistení pfíznakü samovznícení musí být provedena úcinná opatrení k
zamezení vzniku a rozsírení poZáru

c) Odpad vznikající pri spalování tuhých paliv musí být ukládán pouze vychladlý, a to do
nehorIavých uzavíratelných nádob; do nádob pro svoz odpadu Ize ulozit popel jen za
predpokladu, ze nemûze dojít k pozáru,

5) Podmínky k zabezpecení pozámí bezpecnosti pri kultumích, sportovních, spolecenských,
zábavních, politických, obchodních, nábozenských a jiných obdobných akcích a shromáZdeních,
kterých se zúcastñuje vetSí pocet osob je upraveno zákonem c. 133/1985 Sb. 0 poZámí ochrane a
pfíslusným nafízením Jihomoravského kraje.

Clánek 4

Zpusoby nepretriitého zabezpecení pozární ochrany

1) Prijetí ohlásení pozáru, zivelní pohromy ci jiné mimorádné události v katastru obce je
zabezpeceno HZS Jihomoravského kraje, uvedených v c1.7.

2) Ochrana zivotü, zdraví a majetku obcanû pred poZáry,zivelními pohromami ajinými
mimorádnými událostmi v katastru obceje zabezpecenajednotkami poZámí ochrany, uvedenými v
c1.2.

Clánek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasicu obce, kategorie, pocetní stav a vybavení

Samostatná jednotka dobrovolných hasiCûv obci není zfízena.



Clánek 6
Prehled 0 zdrojích vody pro haSení poZáru, vcetne stanovení dalsích zdroju vody a podmínky

jejich trvalé pouzitelnosti

1) Zdroje vody pro hasení poZáni a dalSízdroje vody jsou uvedeny v PríIoze c. 2.
2) Vlastník nebo uzivatel zdrojü vody pro hasení poZánije povinen v souladu s predpisy 0 poZární

ochrane umoznit pouzití poZární techniky a cerpání vody pro hasení poZáni, zejména udrZovat
trvalou pouzitelnost cerpacích stanovist' pro poZárnítechniku, trvalou pouzitelnost zdroje.

3) Vlastník pozemku nebo prijezdové komunikace ke zdrojüm vody pro hasení poZárü musí zajistit
volný pfíjezd pro mobilní poZární techniku. Vlastník prevede prokazatelne tuto povinnost na dalsí
osobu (správce, nájemce, uzivatele), nevykonává-Ii svá práva vüci pozemku nebo komunikaci
sám.

CI.7
Seznam ohlasoven poZárua dalsích míst, odkud Izehlásit poZára zpusob jejich oznacení

1) Prijetí hláSení 0 poZáru nebo jiné zivelné pohromy v obci je moZno provést prímo telefonem na
HZS Jihomoravského kraje na telefonní císla 150, 112 nebo na operacní stredisko HZS JMK Brno
tel. 950 640 400

CI.8
Zpusob vyhlásení poZárníhopoplachu

1) Vyhlásení poZárního poplachu v obci/meste se provádí:

signálem ,,PozÁRNÍ POPLACH", který je vyhlasován prerusovaným tónem sirény po dobujedné
minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)

Clánek 9
Výpis z PoZárního poplachového plánu kraje

Seznam jednotek PoZární ochrany Jihomoravského kraje je, v souladu s nafízením Jihomoravského
kraje c. 24/2004, v platném znení, kterým se vydává PoZárnía poplachový plán Jihomoravského kraje,
operativní dokumentací poplachového plánu kraje. Je verejný, vede jej Hasicský záchranný sbor a je
ulozen na Krajském reditelství Hasicského záchranného sboru.



Ctánek 10

Pfílohy obecne závazné vyhlásky

Nedílnou soucástí této vyhlásky jsou následující prílohy:

Pfíloha c. 1 Seznam sil a prosttedkü jednotek poZámí ochrany podle poZámího poplachového plánu
kraje

Pfíloha c. 2 Prehled zdrojü vody pro hasení poZárüna územÍ obce Troubsko

Ctánek 11
Záverecná ustanovení

1) Tato vyhláska zrusuje obecne závaznou vyhlásku c. 3/2005 ze dne 4.4.2005
2) Tato vyhláska nabývá úcinnosti patnáctým dnem po dni vyhlásení.

Petr Blaha
Místostarosta

J~................................

Vyveseno na úrední desce: 4. 12.2012

Sejmuto z úrední desky: 20.12.2012

Obecní úrad (J/ú~/
TROUBSKO {

okr. 8rno-venkov
66441



Piíloha c. 1 k obecne závazné vyhlásce obce Troubsko c. 4/2012

SEZNAM SIL A PROSTREDKU JEDNOTEK pozÁRNÍ OCHRANY PODLE
pozÁRNÍHo POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

Seznamjednotek dle c1.2, zajist'ující ochranu zivotü, zdraví a majetku obcanü pred poZáry, zivelními
pohromami ajinými mimorádnými událostmi v katastru obce, mimo JSDH obce. Jednotky jsou urceny
výpisem z PoZámím poplachovým plánem místne príslusného kraje.

(1) Seznam sil a prosûedkü jednotek poZární ochrany pro první stupeñ poplachu obdrZí
ohlasovny poZárii obce/mesta a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zrizují jednotku
poZárníochrany.

(2) V prípade vzniku poZáru nebo jiné mimorádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce urceny podle stupne poZárního poplachu následující jednotky poZárníochrany:

Vyveseno na úrední desce dne: 4.12.2012

Sejmuto z úrední desky dne: 20.12.2012

Obecní úrad
TROUBSKO /okr. 8rno-venkovu

664 41 (1<íJV,.

Troubsko PS StaI'Ý Lískovec 1 PSBW I PS Lidická 1

PSBW 1 PS Rosice I SDH Oì'echov 11I/1

SDH Stì'elice 111/1 PS Lidická I SDH Rosice 11I/1

PS Pì'ehrada 1 SDH Bohunice 11I/1 SDH Komín 11I/1

SDH Zastávka 11/1 SDH Ríeanv 11I/1

-0 , ._._._------ - HZSD SZDC Bmo IV -- .-.. ... ..- -



Pfíloha c. 2 k obecne závazné vyhlásce obce Troubsko c. 4/2012

PREHLED ZDRO.rU VODY PRO HASENÍ pozÁRu NA ÚZEMÍ OBCE TROUBSKO
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Vyve~enona útední desce dne: 4.12.2012

Sejmuto z útední desky dne: 20.12.2012
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