OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2004
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. § 29 odst. 1 písm
o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE DLOUHÁ BRTNICE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Dlouhá Brtnice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci. (§ 15 odst. 1 NV č. 172/2001 Sb.)
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany odpovídá obec, která plní v samostatné a
přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Dlouhá Brtnice
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně
obce
b) pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva obce kontrolou dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně
(3) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti
stanovené předpisy o požární ochraně a obecně závaznými právními předpisy vydanými
k zabezpečení požární ochrany příslušnými orgány kraje Vysočina a obce Dlouhá Brtnice.
(4) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a
vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární
ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se
skutečným stavem.
Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci je stanoven
v souladu s požárním poplachovým plánem kraje Vysočina. (§ 10 NV č. 172/2001 Sb.)
(2)
Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu obce je zajištěna
jednotkou Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina , územní odbor Jihlava, Sokolovská
3064/2, číslo tísňového volání 150 a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Dlouhá
Brtnice uvedeném v Čl. 4.
(3)
V souladu s předpisy o požární ochraně obec vytváří podmínky pro hašení
požárů a pro záchranné práce; vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití
existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného
zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací. (§ 11 vyhl. č. 246/2001 Sb.)
Čl. 4
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
(1)
Obec Dlouhá Brtnice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Dlouhá
Brtnice, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu 1 ve svém
územním obvodu. (§ 29 odst. 1 písm.a) z. č. 133/1985 Sb.)
(2)

Na území obce Dlouhá Brtnice je zřízena tato jednotka požární ochrany:

Kategorie JPO
Dislokace
Počet členů
Počet členů v pohotovosti pro výjezd
III
Dl.Brtnice čp. 88
12
4
Jmenný seznam, funkce a vybavení požární technikou je uvedeno v příloze 1) této vyhlášky
(3)
Velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů, po vyjádření hasičského
záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
starosta obce. (§ 68 odst 1 z. č. 133/1985 Sb.)
(4)
Pro ověření akceschopnosti jednotky požární ochrany může obec Dlouhá
Brtnice vyhlásit cvičný požární poplach.
Čl. 5
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

1

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

(1)
Obec Dlouhá Brtnice zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich
trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti. (§ 29 odst. 1 písm. k) z. č. 133/1985 Sb.)
(2)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů. (§ 7 z. č. 133/1985 Sb.)
(3)
vyhlášky.

Zdroje vody pro hašení požárů jsou uvedeny v příloze 2) této obecně závazné

(4)
Obec dohlíží na to, aby v objektech, kde charakter provozu nedovoluje hašení
vodou, byly k dispozici v dostatečném množství jiné vhodné hasební prostředky.
(5)
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany zřízené
podle článku 4.
Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1)
Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými
komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné
mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle
příslušné dokumentace požární ochrany. (§ 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb.)
(2)
V obci Dlouhá Brtnice není zřízená žádná ohlašovna požáru (§ 15 odst. 1 písm.
g) NV č. 172/2001 Sb.)
(3)
Obec Dlouhá Brtnice zřizuje následující místa pro hlášení požárů, která jsou
trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ (§ 15
odst. 1 písm. g) NV č. 172/2001 Sb.)
a)
b)
c)
d)
e)

Veřejný telefonní automat, SPT Telecom, KD Dl. Brtnice 57, č. tel.: 567 373 026
Obecní úřad , Dlouhá Brtnice 57, tel.: 567 373 726
Luboš Krátký, Dlouhá Brtnice 8, tel.: 567 373 733
Antonín Kula, Dlouhá Brtnice 4, tel.: 567 373 614
Dušen Klímek, Dlouhá Brtnice 51, tel.: 567 373 625
(4)

Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:

Jihomoravská energetika a.s., poruchová služba tel.: 840 111 222
Jihomoravská plynárenská a.s., poruchová služba tel.: 1239
Zdravotní středisko Stonařov.: tel.: 567 319 328
Záchranná služba, tísňové volání tel.. 155
Policie Třešť, tel.: 567 224 158
Policie, tísňové volání tel.: 158

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
(1)

Vyhlášení požárního poplachu v obci (městě) se provádí

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty,
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným veřejným rozhlasem (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje voláním „HO – ŘÍ“..
Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany které zasahují v případě požáru
nebo živelné pohromě v obci Dlouhá Brtnice je uvedený v požárním poplachovém plánu kraje
Vysočina. Dle tohoto plánu zajišťuje výjezd jednotek požární ochrany z okolních obcí (měst)
k zásahu v obci Dlouhá Brtnice HZS kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava. (§ 15 odst. 2
NV č. 172/2001 Sb.)
Čl. 10
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1)

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - Požární řád obce
Dlouhá Brtnice ze dne 1.3.2004

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. června 2004.
V Dlouhé Brtnici dne 24. 5. 2004

Luboš Krátký
starosta obce

Ing. Marcela Kubínová
místostarosta obce

Na úřední desce obecního úřadu Dl. Brtnice vyvěšeno dne : 25.5.2004
sejmuto dne :

Příloha č. 1)
obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 ze dne 24. 5. 2004
- Požární řád obce Dlouhá Brtnice -

Jmenný seznam členů JPO, funkce a vybavení požární technikou :

Seznam členů JPO, funkce :
F i š e r Miroslav,
K u l a Antonín,
M o t á č e k Miroslav,
T o m a n d l Miroslav,
K r e j č í Martin,
K l í m e k Dušan,
K l í m e k Jiří
K o u s a l Vladimír
K ř í ž František
S v o b o d a Oldřich
K o u s a l Vladislav
T o m a n d l Martin

Dlouhá Brtnice 158
Dlouhá Brtnice 4
Dlouhá Brtnice 61
Dlouhá Brtnice 6
Dlouhá Brtnice 77
Dlouhá Brtnice 51
Dlouhá Brtnice 51
Stará Říše 79
Dlouhá Brtnice 64
Dlouhá Brtnice 138
Stará Říše 79
Dlouhá Brtnice 6

-

velitel JPO
velitel družstva
velitel družstva
velitel družstva
strojník
strojník
strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič

Vybavení JPO požární technikou :
Cisternová stříkačka CAS 25 RTHP
Mobilní stříkačka PMS 12

-

1 ks.
1 ks.

V Dlouhé Brtnici dne 24. 5. 2004

Luboš Krátký
starosta obce

Ing. Marcela Kubínová
místostarosta obce

Příloha č. 2)
obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 ze dne 24. 5. 2004
- Požární řád obce Dlouhá Brtnice -

Zdroje vody pro hašení požáru v obci Dlouhá Brtnice :

Hlavní zdroj :
-

Požární nádrž, p.č. 13/2, ve vlastnictví obce Dl. Brtnice,
využitelný objem cca 900 m3, přístup po zpevněné
komunikaci

-

Mlýnský (dolní) rybník, p.č. 238/1, ve vlastnictví fyzické
osoby, výměra cca 3 ha, přístup po zpevněné komunikaci

-

Zemní požární hydranty – 9 ks., vlastník a provozovatel
obec Dl. Brtnice, využitelný objem max. 100 m3, přístup po
zpevněné komunikaci – 5 ks.

-

Karlínský potok a potok Lísek, vlastník Zemědělská
meliorační správa, vydatnost v závislosti na momentálním
průtoku vody, přístup po zpevněných komunikacích

Náhradní zdroj :

Nouzový zdroj :

V Dlouhé Brtnici dne 24. 5. 2004

Luboš Krátký

Ing. Marcela Kubínová

starosta obce

místostarosta obce

