VYHLÁŠKA č. 1 / 2001

kterou se vydává Požární řád obce Prasklice
-----------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Prasklice schválilo na svém zasedání konaném dne 01.02.2001
podle § 16 zákona č. 367 / 1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v
souladu s ustanovením zákona ČNR č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění
č. 91 / 1995 Sb. /dále jen zákon o PO/ a podle § 29 vyhlášky MV č. 21 / 1996 Sb. , kterou
se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně /dále jen vyhláška/,
vydání této obecně závazné vyhlášky:
Čl. 1.
Základní povinnosti občanů
---------------------------------------------1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil
život a zdraví osob, zvířat a majetek, při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných
mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li
tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké a nebo nebrání-li mu v
tom dúležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
2. Občané jsou povinni :
a/ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
b/ zajištovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v
objektech ve svém vlastnictví v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a
odstraňovat zjištěné závady,
c/ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d/ obstarat a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky
požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně,
e/ vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce,
3. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily
požár.

4. Fysická osoba nesmí :
a/ provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
b/ poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární
ochrany.

Čl. 2.
Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob
-----------------------------------------------------------------------------Právnické a fyzické podnikající osoby jsou povinny se řídit v oblasti požární ochrany
ustanoveními obsaženými v § 6 a 6a zákona o PO a příslušnými ustanoveními vyhlášky.
Čl. 3.
Osoby pověřené zabezpečením PO a zdroje požární vody
---------------------------------------------------------------------------------1. Obec má zřízenu podle § 29, odst. 1a zákona o PO jednotku Sboru dobrovolných
hasičů, která je řízena :
velitelem panem Jaroslavem Vylíčilem bytem Prasklice 116
2. Zdroje požární vody :
- vodní zdroj potok probíhající přes obec
- obecní studny v Prasklicích
- požární hydranty po celém území Prasklic, vlastníci /správci, uživatelé/ těchto zdrojů
jsou povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany.
Čl. 4.
Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany /JPO/
-----------------------------------------------------------------------------------1. a/ SDH Prasklice ustavuje v rámci "plošného pokrytí okresu jednotkami požární
ochrany" JPO V.
b/ Minimální obsazení JPO je - velitel, strojník, 7 hasičů / t.j. 1 + 8 /.
c/ JPO V je vybavena DV + PPS 12 a PPS 8

Čl. 5.
Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu
------------------------------------------------------------------------------1. V obci jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů :
a/ Hasičský záchranný sbor tel : 150
b/ Nesvadba Antonín tel : 573 370 275
c/ Dvořák Zdenko

tel : 573 370 430

d/ Vylíčil Jaroslav

tel : 573 372 165

Ohlašovny požáru jsou vybaveny :
- řádem ohlašovny požáru,
- požárním poplachovým plánem obce
2. Požární poplach se vyhlašuje místním rozhlasem signálem „hoří“ a sirénou
Čl. 6.
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany obce
---------------------------------------------------------------------------Trvalé zabezpečení požární ochrany v Prasklicích je zabezpečeno prostřednictvím
ohlašoven požárů, které mají přímé spojení na HZS Morkovice. S touto organizací je
uzavřena dohoda o zajištění hasebního zásahu na území obce.
Čl. 7.
Požární poplachový plán okresu
---------------------------------------------------Při zabezpečení požární ochrany v rámci okresu Kroměříž se JPO řídí nařízením OkÚ
č. 2/2000 - "požárním poplachovým plánem okresu Kroměříž" a "plošnému pokrytí
území okresu Kroměříž jednotkami požární ochrany".

Čl. 8.
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
podle § 78 zákona o požární ochraně a podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích
v platném znění , nepůjde-li o trestný čin.

Čl. 9.
Telefonní čísla důležitých orgánů :
- policie ČR

tel : 158

- rychlá záchranná služba

tel: 155

- pohotovostní služba - el. proud

tel: 577 614 123

- plyn

tel: 573 513 111

- voda

tel: 573 331 271

-

1239

Čl. 10.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

01.02.2001

V Prasklicích dne : 01.02.2001

kulaté razítko
obce

Dvořák Zdenko
………………………….
místostarosta

Nesvadba Antonín
………………...................
starosta

Vyvěšeno : 01.02.2001

Sejmuto : 16.02.2001
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