
 

 

OBEC NIHOV
594 55 Dolni Loutky

POZARNI RAD

obce Nihov.

Obecné zavazna vyhlaska€. 1/2005

Josef Klima

Starosta obce

Nihov dne: 12. 9. 2005  



Obecné zavazna vyhlaSka €. 1/2005

Pozarni rad obce Nihov.

Zastupitelstvo obce Nihov se na svém zasédani dne 14.10.2005 usneslo vydat obecné

zavaznou vyhlasku - pozarni fad obce, a to na zakladé ustanoveni § 29 odst. 1 pism. 0) bod 1

zakona CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdajgich predpisi (dale jen

,,zakon 0 PO“).

Clanek I.
Zakladni ustanoveni

Pozarni Fad obce upravuje organizaci, zajistovani a zasady zabezpeteni pozarni ochrany

v obci podle ustanoveni § 15 natizeni viady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zakona 0 pozarni

ochrané.

ClanekII.

Vymezeni Cinnosti osob. povérenych zabezpecovanim

pozarni ochrany v obci.

Ochranu Zivoti, zdravi a majetku obéanti pred pozary podle ustanoveni § 1 odst. 1 zakona 0

PO zaji8tuji nasledujici jednotky a subjekty:

1) jednotka hasi¢ského zachranného sboru kraje, ktera je slozena z prislusniku

hasiéského zachranného sboru, ktefi tuto Cinnost vykonavaji jako své povolani, ktera

je umisténa ve mésté Tignov. Dal&i jednotky provadi pripadny zasah v obci podle

poplachoveho planu Jihomoravskéhokraje (viz. priloha €. 1).

2) Jednotka sboru dobrovolnych hasita obce, ktera je slozena z fyzickych osob. Tyto

osoby nevykonavaji Cinnost v jednotce pozarni ochrany jako sve zaméstnani.

3) Osoba odborné zpisobila v oboru pozarni ochrany podle ustanoveni § 11 zakona o

PO, ktera vykonava Cinnosti na useku pozarni ochrany v objektech, které jsou

majetkem obce.

ClanekIII.
Podminky pozarni bezpetnosti pri <innostech, v objektech nebo v dobé

zvyseného nebezpeti vzniku pozaru se zretelem na mistni situaci.

1) Dobou zvyseného nebezpeci vzniku pozaru se rozumi:

a) Obdobi nadmérného sucha, zejména s dlouhodobym nedostatkem srazek, nizké

vihkosti, s dlouhodobou vysokouteplotou vzduchu, kdy vane pouze suchy vitr.

b) Obdobisklizné picnin a obilovin, (dale jen ,,obdobi sklizné*).

c) Topné obdobi. ‘ ,

2) Obdobi zvySeného nebezpeti vzniku pozaru vyhlaSuje a odvolava hejtman

Jihomoravského kraje na uredni desce Krajského ufadu Jihomoravského kraje. Obecni

ad Nihovzveyejni toto vyhlaSeni mistni rozhlasem.

3) V obdobi nadmérného sucha jsou pravnické osoby a podnikajicifyzické osoby, jakoz i

zické osoby povinny:  



 

a) Dodrzovat zakaz rozdélavani ohiia a paleni staré suché travy.

b) Na mistech se suchym porostem, v lesich a ve vzdalenosti nejméné 50 m od

kraje lesa dodrzovat zakaz koureni, rozdélavani nebo udrzovani otevireného

ohné a odhazovani hoficich predméti.

c) Provadét spalovani klesti nebo jinych hoflavych materialu.

4) V obdobisklizné a skladovani urodyje zakazano pouzivat otevFeného ohné a kourit:

a) Ve vzdalenosti meni nez 20 m od pozemki s dozravajicim obilim nebo poli,

kde se su&i seno a dale od stohii sena a slamy.

b) Vuzavienych skladech sena a slamy ve vzdalenosti men’i nez 15 m od t&chto

skladu.
c) Pfi praci na obilnich polich, pfi obraceni sena a pii svozu téchto produkti do

mista uskladnéni.

d) Je zakazano spalovat zbytky sena a slamy a vypalovat nezaorana strniste.

5) Povinnosti pravnickych a podnikajicich fyzickych osob, jakoz i fyzickych osob

v p¥ipadé paleniklestu: .

a) Pozarni bezpetnostpri paleni klestu je stanovena ve Smérnici pro paleni klestu,

ktera je ulozena v dokumentaci pozarni ochrany obce.

6) Zabezpecenipozarni ochrany pri akcich, kterych se zucastiuje vétsipocet osob:

a) V obci Nihov nejsou objekty, kde by byly organizovany akce, kterych se

zuéastiiuje vét3i potet osob, tzn. 200

a

vice, a to ani na venkovnim prostoru.

Clanek IV.
Zpusob nepretrzitého zabezpeteni pozarni ochrany v obci.

1) Piijeti hlaSeni o pozaru nebo jiné Zivelné pohromy v obci je mozno provést primo

telefonem na Hasitsky zachranny sbor Jihomoravského kraje, na telefonni tisla 150

nebo 112. V obci je mozZno pozar ohlasit na misto pro ohlaSeni pozari, telefonni Cislo

566 538 157 — obecni urad.

2) Ochrana Zivota, zdravi a majetku obéanii pred pozary, Zivelnymi pohromami a jinymi

mimoradnymi udalostmi v katastru obce je zabezpetena jednotkami pozarni ochrany,

které jsou uvedeny

v

Cl.IL.

ClanekV.
Kategorie jednotky sboru dobrovolnych hasi¢u obce,

jeji potetni stav a vybaveni.

1) Podle piilohy ¢. 4 vyhlasky MV CR &. 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek

pozarni ochrany, je jednotka sboru dobrovolnych hasiéi v obci Nihov zafazena do

kategorie jednotek JPO V/1.

2) Clenové jednotky jsou prevazné z ad lena sboru dobrovolnych hasitu Nihov a tuto

Sinnost vykonavaji mimo své vlastni zaméstnani. Poéet lend: celkem 9, poéet Cleni

v pohotovosti: 4, funkéni zatazeni lent: velitel — 1, velitel druzstva — 1, strojnik — 2,

hasié — 5

3) Jednotka je vybavena pozarni sttikatkou PS 12 a Avii A 30.  



ClanekVI.
Prehled 0 zdrojich vody pro haSeni pozaru a podminky jejich trvalé

pouzitelnosti.

1) Zdroje vody pro haSeni pozart v obci:

a) podzemni hydranty v obci (obecni vodovod)

-b) 2 rybniky

c) pozarni nadrz u arealu Nihovskas.r.o.

2) Oba zdroje pro haSeni pozari maji neomezenou kapacitu vody, k obémazdrojum vody

jsou prijezdové cesty a volny prostor pro Cerpani vody.

3) Dal&i zdroje vody pro haSeni pozari v obci nejsou.

Clanek VII.
Stanoveni podminek pouZitelnosti vodnich zdroju pro haSeni pozaru.

Podminky pouzitelnosti vodnich zdroju:

1) K vodnim zdrojim musibyt neustale pristup nejméné ze dvou stran.

2) Zpevnéné misto u vodniho zdroje, kudy se predpoklada Cerpani vody, musi byt

neustale volné.

3) 1x za rok musi byt provedena kontrola provozuschopnosti vodniho zdroje a vysledek

kontroly zapsan do pozarni knihy vedené na obecnim uradé.

4) Podzemni pozarni hydranty musi byt provozuschopné, tzn. 1 x za rok musi byt

provedena kontrola odbornou firmou, ktera ma opravnéni k provedeni této kontroly,

protoze se ve smyslu ustanoveni vyhla8ky MV €. 246/2001 Sb., stanoveni podminek

pozarni bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni

prevenci), § 2 odst. 4 pism. e) jedna 0 pozarné bezpetnostni zatizeni, kde musi byt

podle ustanoveni stejné vyhlasky § 7 odst. 4 provedena kontrola provozuschopnosti

nejméné | x za rok.

Clanek VIII.
Zpusob vyhlaSeni poZarniho poplachuv obci.

Pozarni poplachje v obci vyhlaSovan mistnim rozhlasem.

Clanek IX.

Zavéreéna ustanoveni

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1.11.2005.

ae/
a__

/ Mistostarosta Starosta
 

VyvéSeno: 15.10.2005
Sniato: 31.10.2005

  



Priloha¢. 1

Seznamsil a prostredku jednotek pozarni ochrany

z pozarné poplachového planu kraje.

1. stupen Jednotka PS TiSnov

Jednotka PS Velka BiteS (ZR)

Jednotka SDH Svatoslav

Jednotka SDH Nihov

2. stupen Jednotka SDH Velka BiteS (ZR)

Jednotka SDH Dolni Loutky

Jednotka PS Velké Mezifici (ZR)

Jednotka SDH Osova BitySka (ZR)

Jednotka SDH Tisnov

Jednotka SDH Marsov

3. stupen Jednotka SDH Strazek (ZR)

Jednotka SDH Veverska BitySka

Jednotka PS Rosice

Jednotka SDH Lomnitka

 


