oBEC xošovrcn
Obecně záv azná vyhláška č.212014,
kterou se vydává požárnířád obce

Zastupitelsfuo obce Nošovice se na svém zasedání konaném dne 7 . 10. 2014 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) bod I zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znénípozdějších
předpisů,

avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonač.12812000Sb.,oobcích(obecnízíiiení),

ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznouvyhlášku (dále jen ,,vyhláška''):

cI.1

úvodníustanovení

PoŽámi řád obce Nošovice upravuje organizaci a zásady zabezpeěeni požámi ochrany v obci,

čl.z

VYmezení Činnosti osob pověřených zabezpečováním požárníochrany v obci

(l)

Ochrana životů,zdtavi

a

majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami ajinými

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobróvohých hasičú
1áale
jen ,,JSDH") obcel podle čl. 5 této lyhlášky a dále následujícími jednotkami požámíochrany:
a) jednotka Hasičskéhozáchranného sboru Moravskoslezského kraje
- stanice Nošovice,
kategorie JPO I,

b) jednotka Hasičskéhozáchranného sboru Moravskoslezského kraje

c)

kategorie JPO I,
JSDH obce Dobrá, kategorie JPO III.

-

stanice Fqýdek-Místek,

(2) K

zabezpeČeni úkolůna úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila2 velitele
jednotky požárni ochrany v obci, kteqý vykonává monitoring úrovně požámí ochiany v obci, o níž
předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 x za72měsiců.

(3) K

zabezpeěení úkolůna úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále
pověřeny §to orgány obce:

v obci minimálně l xza 6 měsíců;
vŽdy po závaŽné mimořádné události majícíváah k požární ochraně v obci,
starosta obce - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požámi ochrany obcí,
a to minimálně 1 x za l2 měsíců.

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požámi ochrany

b)

tJmenovité určenía údaje o osobáchjsou
vedeny v dokumentaci obce.
2

Konkrétníjmenovité určeníosob/osoby je součástídokumentace obce podle §29 odst.
o požární ochraně, ve mění pozdějších předpisů

l33ll985 Sb.,

l

písm. i) zákona

č.

CI.3
Podmínky požárni bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečímvzniku
požáru se zřetelem na místnísituaci

(l) Za činnosti, při

kteqých hrozi zvýšenénebezpečívzniku požáru, se podle místníchpodmínek
považuje konání kulturních, sportovních a společenských akcí. Požámi bezpečnost je při
provozování této činnosti zabezpeéena zřízením preventivní požárníhlídky obce Nošovice.
Konkrétnísložení požámíhlídky a počet osob je součástídokumentace obce kpožárníochraně.
Pořadatel je povinen ohlásit obecnímu úřadu konání činností7 dnů před zahájením.

(2) Za objekt se zýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místníchpodmínek považuje sportovní a
společenský areá| za základní školou a obecní restaurace.
č1.1
Způsob nepřetržitého zabezpečenípožární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelnípohromy či jiné mimořádné události
zabezpeěeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.

v

katastru obce je

(2) Ochrana životů,zdraví a majetku občanůpřed požáry, živelnímipohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpeěenajednotkami požámi ochrany, uvedenými
v čl. l.

čt. s
JSDH obce, kategorie, početnístav

a vybavení

(1) Obec zřidila JSDH obce, blížespecifikovanou v příloze. Kategorie, vybavení požárni technikou a
věcnými prosředky požámi ochrany JSDH obce jsou uvedeny v příloze.
(2) ČlenovéJSDH obce se při lyhlášenipožárniho poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární
zbrojnice na adrese Nošovice čp, 3, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky,

CI.6

Přehled o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Zdroje vody pro hašenípožárůna územi obce jsou následující: řeka Morávka, potok Osiník,
přivaděč k Zermanické přehradě a hydrantová síťv obci.
(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašenípožárújepovinen týo udržovat v takovém stavu,
aby bylo umožněno použitipožárnitechniky ačerpánivody pro hašení požárů3.
(3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec, jsou povinni oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou
dočasně omezitjeho využitelnost pro ěerpání vody k hašení požárú,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožni|ajeho využitík
čerpání vody pro hašení požári.
(4) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení
opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření,popřípadě k provedení jiných
záchranných praci, zejména vyklidit nebo strpět vyklizeni pozemku, odstranit nebo strpět
odstranění staveb, jejich částínebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel
zásahu.a

3

a

§ 7 odst. 7 zákona

č. 133/l985 Sb., o požámí ochraně, ve znění pozdějších předpisů
č. 133/1985 Sb., o požámí ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 22 odst. 7 zákona

CL.7

Seznam ohlaŠoven poŽárŮ a dalšíchmíst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požáŇ, které je trvale oznaěené tabulkou ,,Ohlašovna požártí':

budova obecního úřadu, tel.: 558 641332 v úřednídny (mimo úřednídny možno ohlásit starostovi
obce na mobilní tel.: 603 512 5l0).

(2) DalŠÍmmístem, odkud lze hlásit požár a která je trvale oznaěené tabulkou ,,Zdehlaste požár" nebo

symbolem telefonního čísla,,150" nebo

,,1 12",

je veřejný telefonní automat u základni školy.

cl.8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárníhopoplachu v obci se provádí:

a) signálem ,,POŽÁRNÍ POPLACH", kteqý je r,yhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25_ sec.,tón - 10 sec. pauza- 25 sec. tón) nebo
b) signálem ,,POŽÁRNÍ POPLACH';, vyhlašov.an;ým elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky, troubícítón ,,HO - ŘÍ", ,,HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty (e jednoznačný
anezaménitelný s jinými signály),
c) v případě poruchy technických zařízeni pro vyhlášenípožámíhopoplachu se požárnípoplach
v obci lyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou
apod.

čLq

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požámi ochrany podle
Moravskoslezského kraje je uveden v příloze.

ýpisu

zpožárního poplachového plánu

čt. to
zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se rušíobecně závaznályhláška obce Nošovice ě. ll2002 požámířád obce Nošovice

zednel9'2'2002'

čl rr

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabyváúěinnosti 15. dnem po dni jejího r,yhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: l0. l0.2014
Sejmuto z liřední deslql dne
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V tyto dny zároveň meřejněno způsobem umožňujícívzdáleny přístup
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Ing.Marek

Olšar
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Příloha

kOZV

ě,212014

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu kraje ke dni rydání OZY č.212014

l.

Seznam sil a prostředků jednotek požárni ochrany pro první stupeň poplachu obdržíohlašovny
požártl obce, právnické osoby a podnikajícifyzické osoby, které zíizujijednotku požární ochrany.

2.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné

události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce
určeny podle stupně požárníhopoplachu následujícíjednotky požárníochrany:

Jednotka
HZS Nošovice
JSDH Nošovice
HZS Frydek-Místek

§tuoeň oožárního nonlachu

JSDH Dobrá

JSDH VyšníLhoty

JSDH Raškovice
JSDH Dobratice

JSDH Janovice
JSDH Pražmo - Morávka
JSDH FŇdek
JSDH Dolní Domaslavice
JSDH Lučina
JSDH Hnojník
JSDH NižníLhoty
JSDH Pazderná

II

III

Dislokace JPO

katesorie

JSDH Nošovice

III

požírnítechnika
automobilová cisterna CAS 20
dopravní aulomobil 12 Avia
motorová stříkačkaps 12
motorová stříkačkaDs

l6

plovoucí čerpadlo kawasaki
kalové čerpadlo

Jpo

a věcné prostředky požární ochrany

MAN

3l Turbo

počet členů
18

JsDH Nošovice

