OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2011
Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 15.12.2011 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, vydává obecně závaznou vyhlášku
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Bánov 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
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Bánov,
která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
2) 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 „JSDH“) obce podle Čl. 6 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární
ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského, JPO I, se sídlem
v Uherském Brodu,
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nivnice, JPO III, se sídlem v Nivnici.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu starostu obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Požární bezpečnost při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru upravují Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002 ze dne 7. října 2002, ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Zlínského kraje
č. 4/2002 ze dne 7. října 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Čl. 4
Povinnosti právnických a fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly
respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy.
2) Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými
právními předpisy.
Čl. 5
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.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v Čl. 2.
Čl. 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav
a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí
požárního řádu obce.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Bánově č.p. 429 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 7
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
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody:
a) umělé – hydrantová síť (především hydrant u budovy hasičské zbrojnice a před
domem s pečovatelskou službou),
b) víceúčelové – vodní nádrž Ordějov.
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 čl. č. 6.
3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, 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 povinen 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.
Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
Veřejné telefonní automaty na území obce Bánov
Důležitá telefonní čísla:
 Hasičský záchranný sbor 150
 Zdravotní záchranná služba 155
 Policie ČR 158
 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“,
který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec.
pauza – 25 sec. tón). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního
poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.

Čl. 10
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 2.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012

příloha č. 1 k vyhlášce č.1/2011.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE BÁNOV

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Bánov

III

14

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 24/2500/400-S2Z

1



radiostanice vozidlová

1



radiostanice ruční

2



radiostanice PMR

4



Elektrocentrála 6 kW

1



osvětlovací stožár

1



dýchací přístroj

4



motorová pila



kalové čerpadlo 1300 l / min



vysavač na nebezpečný hmyz



sorbční prostředky pro zachycení ropných látek



další věcné prostředky PO (hadice, proudnice, ženijní nářadí, VRVN)

1
1
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.

příloha č. 2 k vyhlášce č 1/2011

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU
KRAJE
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
stupeň
požárního
poplachu
I.
II.
III.

1. jednotka

2. jednotka

3. jednotka

Bánov
Uh. Hradiště
Hluk

Uh. Brod
Nivnice
Vlčnov
Bojkovice
St. Hrozenkov Pašovice

4. jednotka

5. jednotka

Bojkovice
Dolní Němčí

Bystřice pod Lop.
Suchá Loz

