Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005
kterou se stanovuje Požární řád obce Pravlov

Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém ……. zasedání dne ………………… usneslo vydat
podle § 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb.,o požární ochraně,ve znění
pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č.128/2000 Sb.,o
obcích ( obecní zřízení ),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále
jen vyhláška):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Pravlov 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 pozdějších předpisů.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Pravlov odpovídá obec Pravlov,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Pravlov je zajištěna jednotkami dle Požárního
poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou
uvedeny v Příloze č.4 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského
kraje, který obec Pravlov obdržela od HZS Jihomoravského kraje.
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Pravlov:
 pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci Pravlov
minimálně 2x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících
vztah k požární ochraně obce,
 pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu starostu a místostarostu obce,
 jmenuje čtyřčlennou požární hlídku obce Pravlov

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
V obci Pravlov není prováděná činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru.
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:


období sucha, jarní a letní období od 15.3. do 31.8. kalendářního roku; požární
bezpečnost v tomto období je zabezpečena: preventivní a osvětovou činností
s využitím místního rozhlasu a zákazem rozdělávání otevřeného ohně ve volné
přírodě, zákazem vypalování suchých travin, plošné pálení slámy po žňových
pracích. a zvýšenou činností požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a
počet je součástí přílohy obecně závazné vyhlášky č.1/2005. Toto ustanovení je
v souladu s nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární
ochraně,

V obci nejsou objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
Kulturní dům Pravlov:
Při účasti do 100 účastníků, je povinnost členů Požární hlídky zvýšit aktivitu a nejméně
jeden člen Požární hlídky musí být dostupný na telefonu.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Pravlov
je zabezpečeno řádem pro ohlašovnu požáru, uvedených v článku 7. tohoto Požárního řádu.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Pravlov je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v článku 2. tohoto Požárního řádu.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec Pravlov nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Obec Pravlov jmenuje čtyřčlennou Požární hlídku. Dokumenty o jmenování jsou:
 jmenovací listinu členů Požární hlídky.
 dokumentaci o odborné přípravě členů požární hlídky.
Členové požární hlídky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví na
Obecní úřad Pravlov.
Příloha č.1.: Jmenný seznam členů Požární hlídky

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

Obec Pravlov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
 Přirozené ,
- přírodní jezero Medlov vzdálenost od okraje obce 4 km. Stanoviště pro čerpání
vody je od Němčiček před obcí Medlov doprava na zpevněné komunikaci,
- přírodní jezero v pískovně Bratčice , vzdálenost od okraje obce 4 km.. Je to
náhradní zdroj požární vody bez zřízeného stanoviště pro čerpání.
-řeka Jihlava,protékající obcí.Příjezd od fotbalového hřiště.Je to náhradní zdroj
požární vody bez zřízeného stanoviště pro čerpání.


Umělé,
hydrantová síť obecního vodovodu

Obec Pravlov má zpracovaný a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předal jednotkám požární ochrany,
uvedených v čl. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje.
Příloha č.2: Situační plán obce Pravlov s vyznačením zdrojů požární vody.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec Pravlov zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
“Ohlašovna požárů”:
Obecní úřad Pravlov,Pravlov 30,tel:546421224
Příloha č.3: Řád pro ohlašovnu požárů

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Pravlov se provádí:
 signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován obecním rozhlasem
signálem
„Hoří“ po dobu jedné minuty.
V případě poruchy veřejného rozhlasu pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci Pravlov vyhlašuje ruční sirenou a voláním „Hoří“.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihomoravského kraje.
Příloha č.4.: Seznam sil a prostředků Jihomoravského kraje pro obec Pravlov.

Čl. 10
Účinnost

Tímto se ruší Požární řád z r.1997.
Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti 15 tým dnem po vyhlášení.

V Pravlově dne

………………………………
Ivan Helar
místostarosta obce

vyvěšeno:
sňato:

……………………………….
Ing.Zdeněk Kail
starosta obce

Příloha č.1 k vyhlášce č.2/2005
Jmenný seznam členů Požární hlídky obce Pravlov

Velitel požární hlídky

Pavel Bartoněk
bytem Pravlov č.p. 64
tel: 604 540 023

Členové požární hlídky:

Jiří Szalay
bytem Pravlov č.p. 57
tel: 546 421 798

Oldřich Svoboda
bytem Pravlov č.p.162
tel:

Martin Prosecký
bytem Pravlov č.p.70
tel:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2005
Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města, mimo JSDH
obce/města. Jednotky jsou určeny výpisem z Požárním poplachovým plánem místně
příslušného kraje.
Stupně poplachu
I. stupeň

PS Ivančice
PS Pohořelice(BV)
PS Židlochovice
SDH Dolní Kounice

Kat.

I
I
I
III

II. stupeň

PS Rosice
SDH Ořechov
SDH Bratčice
SDH Syrovice
PS Lidická
SDH Ivančice-Němčice

Kat.

I
II
III
III
I
III

III. stupeň

SDH Hrušovany u Brna
SDH Židlochovice
SDH Nové Bránice
SDH Moravské Bránice
SDH Medlov

Kat.

III
III
V
V
V

Požární poplachový plán je uložen na územně příslušných OPIS HZS. V Jihomoravském kraji
zabezpečí (dle SIAŘe Ř HZS JmK Částka 35/200
4) oznámení změny dotčeným subjektům územně

