OBEC Lomnička
Zastupitelstvo obce Lomnička
Obecně záv azná vyhláška
ě.3l2o21,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Lomnička se na svém zasedání konaném dne 19.4.2021 usneslo vydat
nazákladě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1zákonač. 13311985 Sb., o požárníochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákonopožární ochraně"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čt.t ",

1

úvodníustanovení
(1)

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečenípožárníochrany v obci.

(2)

Při zabezpečovánípožární ochrany

spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými

společnostmi působícímina úseku požární ochrany.

čt. z
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

(2)

Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpieO požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce Lomnička (dále jen ,,obec") je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičůobce (dále jen ,,JSDH obce") podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požárníochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky,

K
a)

zabezpeóení úkolůna úseku požárni ochrany by|y na základě usnesení
zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
zastupitelstvo obce - prolednáním stavu požárníochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsícůnebo vždy po závažnémimořádné události majícívzíah
k zajištění požárníochrany v obci,
starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících zje]í samostatné
působnosti, a to minimálně í xza 12.měsíců.

b)

čt. s
Podmínky požární bezpečnosti při činnoste,ch a v objekt,ech se zvýšeným nebezpečímvzniku
požáru se zřetelem na místnísituaci

(1)

Za činnosti, při

kterých. hrozí zvýšenénebezpečívzniku požáru, se podle
podmínek
považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních
místních

\
akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází kmanipulaci s otevřeným ohněm a
na něŽ se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním
předpisu kraje1 či obce2 vydanému k zabezpečenípožárni'ochrany při akcích, ktených
se zúčastňujevětšípočet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min.
započetímna Obecním úřadu Lomnička

2

pracovní dny před jejím

d.n

Způsob nepřetžitéhozabezpečení požární ochrany v obci

(1)

Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi na územíobce je zabezpeóena jednotkami požárníochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

čt. s
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její početnístav a vybavení
(1)

(2)

Obec zřídila JSDH obce, jejížkategorie, početnístav a vybavení jsou

v příloze č. 2 vyhlášky.

uvedeny

ČlenovéJSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase

do hasičskéstanice JSDH obce na adrese Lomnička 103, anebo na jiné místo,
stanovené velitelem JSDH.

čt. o
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé použitetnosti
(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenípožárůje povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použitípožární techniky a čerpání vody pro
1

hašení požárů3,

(2)

Zdroje vody pro hašení požárůjsou stanoveny v nařízení krajea. Zdroje vody pro

(3)

Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila dalšízdroje vody pro hašení požárů,

hašení požárůna územíobce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky,

čt, z
Seznam ohlašoven požárůa dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec

zřídila následující ohlašovnu požárů,která

je

trvale označena tabulkou

,,Ohlašovna požárů":Budova obecního úřadu na adrese Lomnička 103.

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požárníochraně
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2zákona o požárníochraně
3
§ 7 odst. 1 zákona o požárníochraně
a nařízení....kraje č... ze dne ......
1

2

;

d.a

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
signálem',,poŽÁRNÍ popLACH", který je vyhlašován přeruŠovaným tónem
a)
'
siieny po Óobu r_edné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tÓn) nebo
signálem ,,požÁRNí popLAcH", vyhlašovaným _ elektr_onickou sirénou
b)
'
(nápodobujá hlas trubky, troubícítón ,,HO - ŘÍ", ,,HO - Ri") po dobu jedné
minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
v pripácie poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárníhopoplachu se
c)
'
požární poplach- v obci vyhlašuje např. obecním rozhlasem, dopravním
prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.
čt. g
Seznam sil a p"rostředků jednotek požárni ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany podle výpisu zpoŽárního poplachového
plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

čt to
zrušovacíustanoveni
Touto vyhláškou se rušíobecně závazná vyhláška č. 211992,Požární řád obce LomniČka

čt. tt
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.

,/

-!

í,

I,\.D111'.

Mgr. Helena Souóková

místostarosta

..l

starostka

ill', 2CI21
Vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu dne: 30,
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
zvářelnení vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícímdálkový přístuP.
příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce é.212021, kterou se vydává poŽární řád

Seznam

sil a

prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového Plánu

Jihomoravského kraje.

příloha é.2k obecně závazné vyhlášce é.2l2O21, kterou se vydává poŽárni řád
Požární technika a věcné prostředky požárníochrany JSDH obce,

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.21202'|, kterou se vydává požárni řád
Přehled zdrojů vody (výpis z nařízeníkraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto
nařízení kraje).

seznam sil a prostředků iednotek požární ochranv
z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraie

(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požárníochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlaŠovny poŽárŮ obce a právnické osoby a podnikajícííyzickéosoby, které zřizulí
jednotku požární ochrany.

(2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
Území obce urČeny podle l. stupně požárníhopoplachu následující jednotky požární
ochrany:

Jednotky požárni ochrany v l. stupni požárníhopoplachu
První jednotka
Druhá jednotka
Třetijednotka Čtvrtájednotka
požární ochrany požárníochrany požárníochrany požárníochrany
Název
jednotek
požární
ochrany
Kategorie
jednotek
požárni
ochrany nebo
minimální
počty a
vybavení
hasičské
stanice HZS

JPo HZS
Jihomoravského
kraje Tišnov

JPo

l

JSDH Lomnička

JPo

JSDH

JPo

lll/1

Tišnov

lll/1

JSDH Lomnice

JPo

lll/1

'"

Pozn,:
HZS - hasičský záchranný sbor,
JPO - jednotka požárníochrany (příloha k zákonu o požárníochraně),
JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů,
HS - hasičská stanice,
stupně poplachu - viz § 20 a násl. vyhlášky ó.32812001Sb., o něktených podrobnostech
zabezpeČeníintegrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha Č.2 kobecně závaznévyhtášce é. 2l2O21. kterou se vydává požární řád

požární technika a věcné prostředkv požárníochranv JsDH obce nebo společné
iednotkv požární ochranv
Název jednotek
požárni ochrany

JSDH Lomnička

Kategorie jednotek
požárni ochrany

JSDH JPo

lll/,1

Požárni technika a věcné prostředky
požárníochrany
1x CAS 25 Škoda, 1x DA Citroen,
dýchací technika Drager

Počet
členů
18

Pozn.:
cAs * cisternová automobilová stříkačka,
DA - dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.212021, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdroiů vodv určenÝch pro hašenípožárůz nařízení kraie

Typ zdroje

.

vody

i

Název

Čerpací
stanoviště
u oú Lomnička

]

víceúčelové ,Nadzemní
ihydrant

]

i

i

Požární
nádrž u
výletiště
i

500

m3

na příjezdu
areálem zoko

