Obec Lutín
VYHLÁŠKA č. 3/2004
ze dne 9. 6 2004, kterou se vydává požární řád obce

_______________________________________________________________________

Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Lutín schválilo dne 9. 6. 2004 podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod
1 , zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
Článek 1

Účel vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany v obci Lutín za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich
životů a majetku před možností zničení požárem a obsahuje:
a) zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých účastní větší počet osob
b) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
c) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
d) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů
e) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž
ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení
požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150
f) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
2. Součástí požárního řádu obce je výpis z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje,
upravujícího rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu pro
obec Lutín, uvedeného v příloze č.3 této vyhlášky.
Článek 2
Organizace požární ochrany
1.

2.

K zajištění požární ochrany a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku
požární ochrany zastupitelstvo obce:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů k hašení požárů a provádění záchranných prací při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
b) pověřuje místostarostu dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou
sboru dobrovolných hasičů,
c) projednává stav požární ochrany obce nejméně 1x ročně, po závažných požárech nebo jiných
mimořádných událostech.
Starosta obce jmenuje velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů po vyjádření Hasičského
záchranného sboru kraje.

Článek 3
Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, ohlašovací
povinnost, podmínky zabezpečení PO
1. Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí:společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce např.
(různé typy představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, trhy atd.), která probíhají ve
stavebně uzavřených prostorách nebo na oplocených či stavebně ohraničených prostranstvích a
kterých se zúčastní nejméně 200 osob - na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než
4m2 (včetně organizátorů a účinkujících).
2. Provozovatel akce je povinen :
a ) ohlásit zabezpečení požární ochrany pořádané akce podle následujících ustanovení
obecnímu úřadu a to nejméně 8 dní před konáním akce. Obecní úřad může stanovit další
podmínky k řádnému zabezpečení požární ochrany akce,
b ) pokud obecní úřad stanoví další podmínky, ohlásit splnění těchto podmínek předchozího
odstavce k zabezpečení pořádané akce obecnímu úřadu nejméně 3 dny před konáním
akce.
3. Pro zabezpečení požární ochrany při akcích je provozovatel akce povinen zajistit následující
podmínky :
a) při ohlašovací povinnosti stanovit nepřekročitelný početní limit osob, které se mohou akce
zúčastnit,
b) stanovit způsob evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu a stanovit
jméno osoby, která bude evakuaci řídit,
c) stanovit způsob zajištění včasného přivolání jednotek hasičského záchranného sboru, popř.
sboru dobrovolných hasičů,
d) zajistit vybavení objektu hasícími přístroji, tyto musejí mít platnou kontrolu,
e) stanovit preventivní požární hlídku z osob starších 18 roků, včetně zajištění její odborné
přípravy, která musí být provedena před akcí a v rozsahu stanoveném v tématickém plánu a
časovém rozvrhu, který tvoří nedílnou součást dokumentace o odborné přípravě členů
preventivní požární hlídky. Tato dokumentace musí být k dispozici a musí odpovídat
stanoveným požadavkům
f) přihlašovací povinností určit početní stav členů preventivní požární hlídky s ohledem na
rozsah akce a k úkolům, které musí hlídky plnit, dále pak určit, zda budou členové hlídky
pověřování i jinými úkoly (uvést přesný rozsah)
g) stanovit podmínky pro případnou manipulaci s otevřeným ohněm, případně zábavnou
pyrotechnikou při provozování akce – jako součást programu
h) stanovit zákaz používání zábavné pyrotechniky, případně otevřeného ohně není-li toto
součástí programu.
4. O projednávání a zabezpečení stanovených podmínek (čl.3 bod 1) vede
písemnou dokumentaci.

provozovatel akce

Článek 4
Způsob trvalého zabezpečení PO v obci
Trvalá pohotovost pro účely obce je zajištěna nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje – územního odboru v Olomouci, Schweitzerova 91.
Článek 5
Jednotka požární ochrany
1.

Obec Lutín zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky.

2. Velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, po vyjádření hasičského záchranného sboru (kraje)
k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží při tom
k návrhu občanského sdružení sboru dobrovolných hasičů obce obce.

Článek 6
Přehled požárních zdrojů vody
Obecní úřad zajišťuje zdroje požární vody pomocí:
a)
b)
c)
d)
e)

řeka Blata, mezi obce Lutín a Hněvotín, stanoviště pro čerpání je u mostu mezi obcemi
hydrantová síť v obci Lutín a Třebčín a v areálu společnosti Sigma Group a. s.
požární nádrž v objektu ZD v Třebčíně, 130m3
požární nádrž v obci Třebčín u čp. 123, 30m3
požární studna v obci Třebčín u čp. 99

Článek 7
Ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
1.

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů :
a) Obecní úřad Lutín, Školní 203, tel . 585944323 označena tabulkou „ Ohlašovna požáru“
b) Obecní úřad Lutín, místní část Třebčín, čp. 109
c) Hlavní vátnice společnosti Sigma Group a. s., ul. J. Sigmunda 79. tel.595652622

2.

Pro ohlašovnu požárů je zpracován „Řád ohlašovny požárů“. Ohlašovna požáru musí být
vybavena předepsanou dokumentací, podle které plní tyto úkoly:
a) přebírá zprávu o požáru, mimořádných událostech nebo živelné pohromě, zjišťuje kde
k události došlo, o jakou událost jde, jaký je rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí
b) oznamuje nahlášenou událost na územní operační středisko
c) oznamuje nahlášenou událost starostovi obce.

3.

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu místní JSDH se provádí těmito způsoby:
a) Sirénou umístěnou v obci na budově obecního úřadu - kolísavým tónem (25 sekund trvalý tón
10 sekund přestávka, 25 trvalý tón).
b) Spuštěním sirény přímo operačním střediskem HZS ÚO Olomouc
c) Obecním rozhlasem – oznámení znělkou a mluveným slovem

Článek 8
Základní povinnosti právnických osob podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob
na úseku PO
1. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny zákonem č.133/1985 Sb. o
požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů), a to zejména § 5, 6, 6a, 6b, 7, 13, 15, 16, 16a ,
18, 19 a 22.
2. Povinnosti fyzických osob jsou stanoveny zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění
pozdějších předpisů), a to zejména § 17,18, 19, 20 a 22 .

Článek 9
Ustanovení společná
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno podle
zvláštních právních předpisů1)

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům
a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona o požární
ochraně.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

Antonín B á b e k
starosta obce

Hynek B o k ů v k a
místostarosta

_________________________________________________________________________________
1)
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a § 58 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
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