OBEC Mutěnice

VYHLÁŠKA
požární
řád obce

č.3/2005
dne26,9,2005 na základě ustanovení §
obec Mutěnice na zákIadéusnesení zastupitelstvaze
(obecní zřízení),ve znění
l0 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích

§

pozdějšíchpředpisů,ustanovení§29odst,lpísm.o)bodul.zákona
předpisů, a ustanovení § l odst, 2
o požární ochraně, ve znění pozdějších
č. t33/lg85 sb.,

provedení zákona o požární ochraně, tuto
písnt. d) a § 15 nařfzení vlódy č. t72/200] Sb,, k
obecně závaz nou vyhlášku :

požÁnNíŘÁn oBcE

člr

úvodníustanovení
požár-tti.ochrany v obci
požárníŤád obce Mutěnice upravuje organizaci a zásaďy zabezpečení
ve
ě| ňzizool Sb., k próvedení zékona o poŽámí ochraně'
clle § 15 odst. 1
dne
ze
""r,;J;tu"ď
Jihomoravského kraje Č.164
znění naííreni,laij-^e, igůzoO2 Sb.,a naŤizení
požárníochrany v době zvýšeného
13.5.z[a4^kterým se stanoví podmín§'k zabezpeěení
nebezpečívzniku požáru,

CL.2
požárníochrany v obci
vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním
obce odpovídá obec , která
(I) Za zabezpečeni požérníochrany v rozsahu působnosti
z předpisů o požárni
plní v sámostatné i pr.rrár.né působnosti povinnosti, vyplývající

požáry, živelnímipohromaml a Jmyml
(2) ochrana životů,zdravi a majetku občanůpŤed
j. ,ujis,e"á 3"arrott ou sboru dobrovolných hasiČŮ
mimořádnými událostmi v katasir., ou*
dle
a dá|e.jednotkami požérníochrany,Tyto
(dále jen "JSDH") obce podle ot. s tjto ,ryttusty
poplachu,
požárního poplachového plánu Jihomoravsřeiro t u;" v závislosti na stupni
jednotky jsou^uvedeny v příloze č, 1 této vyhlášky,

(3)Kzabezpečení úkolůpodle odstavce

1 obec

a

p",ě};j;ffi;?iJ;* p-r.ai,a"*ím stavu q:,,Ťi,::TTI],::Ť,,:n:T':;,:xzarok
")
lrir'š" )š,"*"r[ů'ffi;ůd;ýohudálostech májícíctr vzla| t<_n;lT:.,:n:::*,:;
;Í'i"*-j;"ilffi;i;., áoá,zá,,ání povňo,ti ,t*o_,,::r*.:flli:T._1.T'lTffiíi"§
]:o
v PO ,,. ,-yil,, iyhláškl' č,24612001 Sb,,

ilÍ;;.Hf ;ffiffiffififfic",itrsobilou
óraqsr.r. pi.JÚrt.
i§il;TT:.]iíii'l,.";;i
součástídokumentace obce,
půsoUnosti bude

Ý , ^^^l^-. a
ieií
^ _^-.-l"r,
rozsahu její
Konkréáí ur8ení osobY

CI.3
PodmínkY PoŽární bezpeČnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnípodmínky

(i) Za Činnosti. Při kterých hrozí nebezpečívzniku požáru. se dle místníchpodmínek
považuje rozdělávání nebo udržováníotevřeného ohně, kouření, odhazování hoříóích nebo
doutnajícíchpředmětŮ, pouŽÍvání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků v době
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
C) Za dobu

'

se zvýŠeným nebezpečím vzniku požéru se dle místníchpodmínek považuje:

období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně

s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu (dálejen "období nadměrného sucha";,
období
sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin (dále jen
'
"období sklizně"),
r toPné období - kdyjsou v důsledku poklesu venkovnich teplot používány tepelné
sPotřebiČe urČenék vytápění a ohřevu, zpravidla se jedná o období od 20. října
do 20. bŤeznakalendářního roku,
Období zvýšenéhonebezpečívzniku požáru vyhlašuje a odvolává hejtman na úŤední
desce krajského úřadu a obecní úřad zveřejní toto způsobem v místě oĚvyklým.

) MÍstY se zvýŠenýmnebezpečímvzniku požáru v období nadměrného sucha a období
,klizně jsou: lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do 50 m
suché travní porosty
plochy zemědělských kultur
sklady sena, slámy a obilovin
dalŠÍmísta, na nichŽ se provádějí činnosti vobdobí sklizně, posklizňových
úprav
{3

(-+) prár'nické a podnikajíci ťyzickéosoby provádějící práce v obclobí sklizně v místech
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou povinn1, zpracovat písemně organízaci
zabezPeČeni poŽární ochrany pro práce prováděné v období sklizně v místech se zvýšeným

dle § 30 Vyhl. MV č. 24612001 Sb., o stanovení poclmínek
bezPeČnosti
a výkonu státního požérníhodozoru (vyhláška o požárníp..rr.nói;.
PoŽámí
PoruŠeníPovinností stanovených touto vyhláškou právnickými a podnikuji.iroi fyzickými
osobami Při výkonu jejich podnikatelské činnosti lze postihovat jakó správni delikt dle 58
§
odst. 4 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve zněni pozd8lslcrr předpisů.
PoruŠeníPovinností stanovených touto vyhláškou ťyzickými oróburni lze postihovat jako
PřestuPek dle § 46 oclst.l zákona č. 20011990 Sb., o přestupcích, ve ziění pozdejsicn
předpisú.
nebezpeČÍm vzniku poŽéru a to

(5)

Kontrolu míst se zvýšeným nebezpečímvzniku požáru v období nadměrného sucha
zaměřením zejména na kouření, manipulaci s otevřeným ohněm
a maniPulaci se zábavnou pyrotechnikou, provádí požérníhlídky na svých pravidelných
obchŮzkách a JSDH obce Mutěnice. Konkrétní složenípožárníhlídky a počet osob bude

a období sklizně, se

součástí(dokumentace obce).

(6)

Za objektY

se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místníchpodmínek považuje:

a)

budova ZŠ- t<nitrovna - viz. začleněnído kategorie zvýšenéhopožárníI"n nebezpečÍ;
požál:ní bezpečnost v tomto objektu je zabezpeěena zíízenimpožární hlídky. Konkrétní
složenípožámi hlídky a počet osob je součástídokumentace obce,

CL.4
Způsob nepřetržitého zabezpečenípožárn í ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požžtru,uvedených v čl. 7.
(2) ochrana životů,zdraví a majetku občanůpŤed požétry"živelnímipohromami a
iinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami poŽární ochrany,
ur-edenými v čl. 1.

čt. s

Jednotky sboru dobrovolných hasičůotlce, kategorie, poČetnístav

a

vybavení

(l)Obec zŤizqejednotku sboru dobrovolných hasičůobce uvedené v pŤiloze Č.4.

Kategorie, početnístav a vybavení požámi technikou a věcnými prostředky poŽární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičůobce jsou uvedeny v přiloze č. 4.
(2) Členovéjednotky se při vyhlášení požárníhopoplachu co nejrychleji dostaví do
požámízbrojnice Mutěnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

čt. o
Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich twalé pouŽitelnosti.
Stanovení dalšíchzdrojů vody pro hašenípožárůa podmínky pro zajiŠtěníjejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašenípožáti a dalšízdroje poŽámi
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinnýpožétrnizásah.
Umělé zdroje - hydrantová síťv obci ve správě VaK Hodonín a.s., která je specifikována
r příloze č. 2 této vyhlášky,
(2) obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacíchstanovišťpro požární techniku a
vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jeclnotce požárni ochrany,
uvedené r, č1. 5 a jednotce HZS JmK, územni odbor Hodonín.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašeníje povinen, v souladu s předpisy o
požárni ochraně, umožnit použitípožárni techniky a čerpánívody pro hašenípoŽérŮ, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacíchstanovišťpro požární techniku, trvalou pouŽitelnost
zdroje.

(4) Vlastník pozemkulpŤíjezdové komunikace ke zdrojům vody pro haŠenímusí
zajistit volný přijezd pro mobilní požárnítechniku. Vlastník převede prokazatelně tuto
povinnost na dalšíosobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vŮČi
pozemku nebo komunikaci sám.

C|.7

Seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár a zpŮsob jejich oznaČení

(1) Obec zítzuje následující ohlašovny požári, které jsou trvale označeny tabulkou
"Ohlašovna požárů" na Obecním úřadě tel. 518 3]0 425.
(2) V katastru obce Mutěnice se nachéneji dalšímísta pro hlášenípožári- veřejné telefonní
automaty (dále jen "VTA"viz příloha č3)

čt. t
Způsob ryhlášenípožárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem "POŽÁRNÍ POPLACH",
kteý je vyhlašován obecním rozhlasem a přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25 sec. tón -10 sec. pauza -25 sec. tón).

V případě poruclry technických zaŤízeni pro vyhlášeni pažénnílropoplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje sirénou na vozidle JSDH obce.
Seznam

sil a

čLq

prostředků jednotek požélrniochrany podle výpisu

poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1.

z

požfuního

Cl. 10
závérečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se rušípředcházejicípožárnířád obce Mutěnice.

čt. tt

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidne 14, 10.2005.

r
:
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MVDr.Dušan Horák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:29.9,2005
Sejmuto zúŤednídeskydne:

1§

iLq

2005

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Mutěnice ě.312005
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

Sfupeň požárního poplachu I.
Jednotka

Kategorie

JSDH Mutěnice

JPo V

JSDH Hovorany

JPo

II

PS Hodonín

JPo

I

JSDH Dubňany

JPo

III

Stupeň požárního poplachu II.

Jednotka

Kategorie

JSDH Čejkovice

JPo

III

JSDH Čejč

JPo

III

JSDH Šardice

JPo

III

JSDH Ratíškovice

JPo

III

JSDH Svatobořice

JPo

III

PS

JPo

I

Kyjov

Stupeň požárního poplachu III.

Jednotka

Kategorie

JSDH Dolní Bojanovice

JPo

JSDH Hodonín

JPo V

JSDH Mistřín

JPo V

JSDH Rohatec

JPo V

JSDH Mikulčice

JPo V

PetrBíza
místostarosta
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Šrr'\*JV
MVDr.Dušan Horák
starosta

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Mutěnice č.3/2005
Požárníhydrantová síťv obci Mutěnice
Tato hydrantová síťje ve vlastnictví VaK Hodonín a.s.(měření ze dne20.5.2005)
ul. Vinařská 261 -sklep

Q:19,0l/s

ul. Vinařská 347-sklep

Q:l8,6lls

ul. Pelcova 51

Q:22,0lls

1

Ke Trojici 748
Nová Čt rď 674

}

Q:l5,3

l/s

Zahradní 885

Q:l8,8l/s

Dubňanská 607

Q:17,3 lls

Slovácká

Q:25,2lls

8

Slovácká (naproti ě.p.22)

Q:l8,8l/s

Brněnská 365

Havlíčkova647

Q:9,4lls
Q: I7,2lls
Q: 18,8l/s
Q: 17,9lls

Hodonínská 965

Q:l7,5

l/s

Díly 1182

Q:l8,8

l/s

Brněnská hasiči

Bměnská obchod

UZš

v

Q:10,2lls

Q:7,8 l/s

Pod Topoly (MŠ)

Q:19,1 l/s

školni 8g6

Q:l8,4lls

Jižní811

Q:4,8 lis

Nedělní 1029

Q:17,6l/s

Lipová 570

Q:16,3 l/s

Masarykova 174

Q:18,1 l/s

Okružní1136

Q:17,3 l/s

Moravská797

Q:15,1 l/s

Farrrí 793

Q:7,9lis

M$\

MVDr.Dušan Horák
starosta

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky obce Mutěnice č.312005
Veřejné telefonní stanice v obci Mutěnice

Ulice Brněnská - křižovatka
ulice Dubňanská
L]lice Vinařská (u nádražíČD)

2 kusy
1
1

kus
kus

§

4a
,/,

?
."'
/'

lt-

z-"á:

-/

/

Pets-Biza
místostarosta

ťW

§-S
MVDr.Dušan Horák
starosta
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Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky obce Mutěnice č.312005
Jednotka sboru dobrovolných hasičůobce Mutěnice

Dislokace

j

JPO,

i Kategorie
1
.IPo

počet členů

t

*".-''-..-.'--.-.'.'',-'.-1*

Mutěnice, ul. Brněnská

!

i
l

rPO

V

i

cisternoý automobil ŠzoO CaS ZS

i

vozidlové radiostanice VR 21 TESLA

j přenosné radiostanice

-i
j

i nni"i.airi p"t"i
,ii
členů

|

,

,n p9F1o_"_ojÍ-_j

J_]-:_--_j

PR 35 TESLA

idýchaci přístroje SATURN 57

W

;

\N \=

§^"JV
MVDr.Dušan Horák
starosta

