Obec Javorník
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
„kterou se vydává Požární řád obce Javorník“
Zastupitelstvo obce Javorník se na svém 1. zasedání dne 19.1.2009 usnesením č. 1 usneslo
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární
ochraně ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Poţární řád obce Javorník upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany
v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V Javorník je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel
jednotky.
Za poţární ochranu obce odpovídá starosta obce.
Na obecním úřadě působí referent pověřený plněním úkolů na úseku poţární ochrany, který
organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s organizacemi působícími
na úseku poţární ochrany.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Základní povinnosti fyzických osob:
1. Fyzická osoba je povinna:
-

-

počínat si tak , aby nedocházelo ke vzniku poţáru, zejména při pouţívání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, pouţívání hořlavých nebo
poţárně nebezpečných látek a manipulací s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení
zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a topení
plnit příkazy a dodrţovat zákazy týkající se poţární ochrany na vyznačených místech

-

vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo uţívání podmínky pro rychlé zdolán poţáru
a pro záchranné práce
oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kaţdý poţár
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo uţívá

2. Fyzická osoba je povinna:
-

-

-

při pouţívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není
k dispozici průvodní dokumentace, postupovat podle dokumentace technicky a
funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů
zajistit, aby se v blízkosti uvedených spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky,
aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod
k obsluze vyţaduje, nebyly nechány bez dozoru
ukládat popel na bezpečné místo
při pouţívání spotřebičů na propan butan umísťovat provozní kovové nádoby na lehko
přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně

3. Fyzická osoba je povinna:
-

-

komíny a kouřovody udrţovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla
zajištěna poţární bezpečnost při provozu připojených spotřebičů, čištění a kontrolu
komínů zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem
uskladňovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od
vnějšího povrchu komínového tělesa

4. Fyzická osoba je povinna:
-

pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření
podporujících látek
ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin pouţívat pouze obaly, nádrţe,
kontejnery a prostory k tomuto účelu určené
nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery,
nádrţe) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a chráněných
místech, nikdy je neukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,
garáţích, kotelnách, loţnicích a dalších bytových prostorech

5. Fyzické osobě se zakazuje:
-

vědomě a bezdůvodně přivolat jednotku poţární ochrany nebo zneuţít linku tísňového
volání
provádět práce, které mohou vést ke vzniku poţáru, pokud nemá odbornou způsobilost
poţadovanou pro výkon takových prací
poškozovat, zneuţívat nebo jiným způsobem znemoţňovat pouţití hasicích přístrojů
nebo jiných věcných prostředků poţární ochrany a poţárně bezpečnostních zařízení
pouţívat barevné označení vozidel jednotek poţární ochrany
provádět vypalování porostů

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Nepřetrţitou sluţbu zajišťuje poţární stanice Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje ve Svitavách (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává místním rozhlasem a mobilním
telefonem.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí poţárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví
k budově Obecního úřadu, Javorník 26 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 poţárů a další zdroje poţární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární
zásah
2. Jako zdroje vody pro hašení poţárů jsou stanoven vodovodní řady veřejného vodovodu
s osazenými hydranty, které jsou ve správě VHOS a.s. Moravská Třebová. Opravy a
provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu (VHOS a.s.
Moravská Třebová) prostřednictvím Skupinového vodovodu Svitavy.
Seznam hydrantů v obci Javorník:
Číslo

typ (nadzemní-podzemní)

1
2
3
4

nadzemní
nadzemní
nadzemní
nadzemní

umístění
Hotel U Jelena
u čp .2 (Hertlovi) cesta na pravé straně
u čp. 7 (Pospíšilovi) cesta na pravé straně
u čp. 10 (Kadlecovi) cesta na pravé straně

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

podzemní
podzemní
nadzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní

u čp. 16 (Kysilkovi) cesta na pravé straně
u čp. 99 (Šestákovi)
u rybníka
u čp. 28 (Krištofovi)
u čp. 39 ( p. Dědič) cesta na levé straně
u čp. 101 Knotkovi)
u čp. 103 (Ilčíkovi) nad kaplí
u čp. 48 (Petrovi)
u čp. 44 (Houdkovi)
u čp. 57 (naproti stolařské dílně Chladil)
u čp. 76 (Prokešovi)
u čp. 84 (Šimkovi - zasypán)

3. Obec v případě potřeby zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a
vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotce/jednotkám poţární ochrany, uvedené/uvedeným v či. 5 a jednotce HZS
Pardubického kraje územní odbor Svitavy.
4. Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, v souladu s předpisy o poţární
ochraně, umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, zejména
udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku, trvalou
pouţitelnost zdroje .
5. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 1
zajistit volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Úlohou ohlašoven poţárů je přijímat hlášení o vzniku poţáru, vyhlásit poţární poplach v obci
a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny poţáru.
1. Jako místa pro hlášení poţárů slouţí síť veřejných telefonních stanic (telefonních
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou „Zde
hlaste poţár“. Veřejná telefonní budka je umístěna u budovy základní školy, Javorník
čp. 61. Dále pro ohlášení poţárů slouţí mobilní telefon velitele jednotky sboru
dobrovolných hasičů p. Čechala tel. č. 420724184829 nebo tel. č. 420777614319 nebo
starosty obce tel. č. 420724602275.

2. Místem kde lze také ohlásit poţár nebo jinou mimořádnou událost je Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje, operační středisko Svitavy, ul. Olbrachtova.
(Toto místo však není ohlašovnou poţárů dle nařízení č.1/2008 Pardubického kraje.)
3. Další veřejná ohlašovna poţárů se v obci Javorník nezřizuje.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení poţárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
(V průběhu roku 2009 bude vybudován nový obecní bezdrátový rozhlas s moţností
vyhlášení poţárního poplachu elektronickou sirénou.)
2. V případě poruchy bezdrátového rozhlasu pro vyhlášení poţárního poplachu se
poţární poplach v obci vyhlašuje prostřednictvím SMS na mobilní telefony.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Pardubického kraje
je uveden v příloze č. 3
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Poţární řád
obce Javorník ze dne 17.9.2004

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 20. ledna 2009

Mgr. Zdeněk Bouška v.r.
starosta obce

Marie Janderová v.r.
místostarostka obce

Příloha č. 1:
Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Javorník
Dislokace JPO
Obecní úřad
JJJavorník

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO kategorie V
X
Požární technika a věcné prostředky PO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů nemá poţární techniku a věcné prostředky PO.

Počet

Příloha č. 2
Seznam ohlašoven poţárů a dalších míst, odkud lze hlásit poţár v

obci Javorník

1. veřejná telefonní stanice u budovy základní školy
2. mobilní telefon velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů tel. č. 420 724 184 829 nebo
tel. č. 420 777 614 319
3. mobilní telefon starosty obce tel. č. 420 724 602 275

Příloha č. 3
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky poţární
ochrany:

stupeň poţ.
poplachu
I.
II.

jednotka PO
HZS Svitavy

jednotka PO
JSD Svitavy Lány
JPO II

jednotka PO
JSDH Javorník

jednotka PO
Svitavy

II.
III.
III.

Legenda:
JPO…………….

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany.

Počet členů……

skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční
zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti....
minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd
minimálně 1+3

