OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2005
Zastupitelstvo obce Bystřice se na svém zasedání dne 1.2.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1
písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
§ 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BYSTŘICE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bystřice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „SDH“) obce, kategorie JPO III se sídlem v Bystřici čp. 936 podle čl. 5 této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) obec Bystřice pověřuje kontrolou dodržování povinností,
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu místostarostu obce.
Informace o stavu požární ochrany v obci bude předkládána zastupitelstvu,
prostřednictvím rady obce, minimálně 1x ročně na prvním zasedání zastupitelstva obce,
konajícím se po 1. lednu každého začínajícího kalendářního roku a vždy po závažných
mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
provozování domu s pečovatelskou službou čp. 1317 (dále jen DPS); podmínky a
požadavky požární bezpečnosti při provozování této činnosti ve smyslu ustanovení § 4,
odst. 2), písm. h) zákona o požární ochraně jsou obsahem vnitřního předpisu – požární
směrnici DPS.

Dále za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, nutno s ohledem na místní
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specifické podmínky obce považovat níže uvedené činnosti:
• svařování a ostatní práce s použitím otevřeného ohně, které jsou vykonávány v bezprostřední
blízkosti hořlavých látek,
• spalování hořlavých látek na volném prostranství v případech, že je větrné počasí, v blízkosti
spalovaných látek se nacházejí další hořlavé materiály a předměty a místo, kde se spalování
provádí není řádně hlídáno dostatečným počtem osob a nejsou dostupné v dostatečném počtu
hasební prostředky,
• rozdělávání ohňů v přírodě v blízkosti lesů a lesních porostů,
• nedodržení zásad požární bezpečnosti a požadavků výrobce, obsažených v příslušném
„návodů výrobce“ při instalaci, provozu a údržbě různých strojů, zařízení,
• nedodržení požadavků k zajištění požární bezpečnosti při používání a skladování různých
hořlavých kapalin a hořlavých výrobků (především hořlavé nátěrové hmoty, ředidla,
pyrotechnické prostředky apod.).
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období sucha:
a

a) v jarních měsících (březen – duben) při vzniku nebezpečí lesních požárů,
b) v letním období (červenec – srpen).

V tomto období se zakazuje rozdělávat ohně na veřejných prostranstvích.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zvýšenou kontrolou požární techniky a
připravenosti výjezdové jednotky.
V případě dlouhodobého období sucha i mimo uvedené období může obec vyhlásit další požadavky
k zajištění požární bezpečnosti.
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zároveň považuje období „topné sezóny“, tj.
od 1.září do 31.května následujícího roku.
V tomto období nutno věnovat zvýšenou pozornost provozu tepelných spotřebičů na všechny druhy
paliv a jejich napojení do komínových průduchů (viz požadavky k zajištění požární bezpečnosti,
obsažené v příslušných „návodech výrobce“ používaných spotřebičů + požadavky na kontroly
komínů, obsažené ve vyhlášce ministerstva vnitra ČSR č. 111/81 Sb.o čištění komínů).
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
objekt DPS čp. 1317. Podmínky a požadavky na dodržování požární bezpečnosti v tomto
objektu jsou obsahem vnitřního předpisu, který je platný pro DPS.
(4) V rámci činnosti obce se neorganizují žádné akce, kterých se účastní větší počet osob (nad 200
účastníků).
V případě, že taková akce bude organizována, je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
akci organizuje povinna postupovat podle příslušných ustanovení „Nařízení Moravskoslezského
kraje č. 1/2002“ ze dne 27.6.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob“, ve znění nařízení Moravskoslezského kraje č. 7/2002, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje na úseku požární ochrany..
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
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(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou
v čl. 2, odst.1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, její kategorie, početní stav a vybavení
požární technikou a věcnými prostředky, je uvedena v následující tabulce:
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Bystřice 936

III

39

15

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

TATRA 148 CAS 32, výr.č. podvozku 97477-47, č. karoserie 1855/1981,TP č.série 1
AG 638748
AVIA 31 dopravní automobil, výr.č. podvozku 4008353, TP č. série AI 408379

1

Motorové plovoucí čerpadlo PS 12

1

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 ........

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

Minimální počet členů
v pohotovosti ....

počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II
nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah
mimo katastrální území zřizující obce (dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno
nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3).

(1) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji, tj. do 5-ti minut, dostaví
do požární zbrojnice v Bystřici čp. 936.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
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(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) Přirozené:
1. Vodní tok Hluchová (správce toku Lesy ČR s.p. OST Frýdek-Místek) - levý břeh toku,
místo pro čerpání - naproti objektu čp. 216, umístěného na pozemku p.č. 3258/15.
2. Pravý břeh řeky Olše (správce toku Povodí Odry, a.s., Ostrava 1), u „Koňského plesa“
- příjezd pro čerpání – přes sousední obec Hrádek, příjezdová komunikace
k rodinným domkům na území Bystřice.
b) Hydrantová síť:
1. Hydrant u kruhového objezdu, centrum obce, u rodinného domku čp. 139 na pozemku parc.č.
1839.
2. Hydrant naproti požární zbrojnice čp. 936, u komunikace III. třídy, vjezd ke školskému areálu.
3. Hydrant nad evangelickým kostelem, směr Nýdek, u komunikace III. třídy, odbočka č.
„Nýdecká 5“, k bývalé cihelně.
4. Hydrant u státní komunikace č. I/11 na pozemku parc.č. 2082, u pravého břehu vodního toku
Hluchová.
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného
směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce
požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Moravskoslezského kraje územní
odbor Frýdek-Místek.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1) v souladu s předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1) zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů“ :
Požární zbrojnice čp. 936, objekt ve vlastnictví obce Bystřice, tel.č. správce objektu
558 352 547.
(2) Požár lze hlásit telefonicky na tel.č. tísňového volání „150“.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným
elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné
minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
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V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje prostřednictvím obecního teletextu.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší požární řád obce Bystřice, vydaný dne 6.2.1997.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

…………………………..
Anna Konderlová
starostka

………………………………
Ladislav Olšar
místostarosta

Související interní pokyny, vydané obci v návaznosti na zajišťování požární bezpečnosti:
•

OZV č. 1/2005 o ochraně veřejného pořádku na území obce Bystřice, schválena dne 1.2.2005
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Příloha č. 1 k vyhlášce č.2/2005
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické
osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující
jednotky požární ochrany:

stupeň požárního
poplachu

první jednotka PO

I.

HZS
pob.stanice
Třinec
HZS
TŽ a.s. Třinec
Mosty
u Jablunkova

II.
III.

Zvláštní

druhá jednotka
PO

třetí jednotka PO

Bystřice

Nýdek

CPS
Frýdek-Místek
Guty

Hrádek
Oldřichovice
a dále:
Košařiska
Milíkov
Karpentná

Jednotky
dle rozkazu
Oper.střediska
HZS MSK ÚO
Frýdek-Místek
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