
Obec  Dobrá

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997
 

Požární řádobce Dobrá
 

 

     Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení § 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, 
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění, tento požární řád:

 

                                                        I.
                                                    Účel
 

     Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti 
právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území obce. 
Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obecního úřadu k těmto 
osobám.

 

                                                        II.
               Úkoly obce při zabezpečování požárníochrany v     obci  
 

1. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (dále jen zákon) v § 29

    odst. 1 stanoví obci v samostatné působnosti na úseku požární ochrany úkoly. Obec:

a)       zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která provádí

hašení požárů a záchranné práce ve svém územním obvodu,

b)       zabezpečuje odbornou přípravu členů svých jednotek požární ochrany a požárních hlídek 
s výjimkou případů uvedených v § 28 odst. 1 písm. d) zákona,

c)       zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany s výjimkou případů 
uvedených v § 28 odst. 1 písm. e) zákona,

d)       zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svého 
územního obvodu,

e)       zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

f)        zřizuje ohlašovny požárů.

 

2. Obec v přenesené působnosti na úseku požární ochrany plní tyto úkoly ( §29 odst. 2

    zákona ) :

a)       provádí preventivní požární kontroly,



b)       zabezpečuje podle požárního poplachového plánu okresu hašení požárů a záchranné práce 
mimo svůj územní obvod,

c)      projednává přestupky ve věcech, které jsou jí na tomto úseku státní správy svěřeny,

d)       zajišťuje na úseku požární ochrany úkoly stanovené pro období branné pohotovosti.

 

                                                          III.
                                    Preventivnípožární kontroly
 

     Obec vytváří k provádění preventivních požárních kontrol kontrolní skupiny. Do těchto

Skupin zařazuje zpravidla členy jednotky sboru dobrovolných hasičů, popřípadě i jiné osoby, přitom 
přihlíží zejména k jejich odborným předpokladům ( § 40 zákona).

- Preventista požární ochrany obce
   je obcí ustaven pro zabezpečení požární prevence a pro organizování a vyhodnocování

   preventivních požárních kontrol.

   Preventistovi požární ochrany obce jsou stanoveny zejména následující úkoly:

-         vede seznam objektů právnických a podnikajících fyzických osob vyčleněných k 

provádění preventivních požárních kontrol a dále vede seznam objektů výše uvedených

subjektů, u kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad,

-          navrhuje obecnímu úřadu složení kontrolních skupin

-          organizačně zabezpečuje činnost kontrolních skupin

-          zabezpečuje a provádí školení členů kontrolních skupin

-          zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby kontroly byly 
provedeny alespoň jednou za 3 roky, pokud nevyžaduje požární nebezpečí kontrolovaných 
objektů lhůtu kratší, a tento plán projednává s okresním požárním radou,

-          vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje výsledky preventivních 
požárních kontrol, předkládá obecnímu úřadu návrhy k vydání příslušných opatření,

-          provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech,

-          provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost 
a označení,

-         předkládá obecní radě dvakrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence

-          navrhuje obecnímu úřadu:

a)       uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru nebo ke 
ztížení záchrany osob a majetku,

b)      vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,

c)       podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zákazu činnosti nebo o zastavení 
provozu.

 

-          Kontrolní skupiny:
Kontrolní skupiny při provádění preventivních požárních kontrol upozorní fyzické osoby a 



příslušné pracovníky právnických osob a podnikajících fyzických osob na zjištěné nedostatky, 
požadují jejich neodkladné odstranění a pro tyto účely poskytují potřebné informace a 
vysvětlení, nedostatky, které není možné odstranit neodkladně, uvedou v zápisu a oznamují 
obci.

 

                                                           IV.
Povinnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární 
ochrany se zřetelem na místní podmínky

 

1. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

 

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady 
požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška 
č. 21/1996 Sb., zákon č. 50/1976 Sb. a další předpisy mající vztah k požární ochraně).

 

2. Povinnosti fyzických osob

 

                               Základní povinnostifyzických osob:

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)  zajišťovat pravidelně čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 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,

f)  umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování

     předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit

     zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

 

     Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého 
jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

 

     Podrobnosti o povinnostech fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání 
upravuje § 17 vyhlášky.

 



     Fyzická 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.

 

                                  Pomoc při zdolávánípožárů:

     Osobní pomoc

     Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požárů:

a)  provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b)  uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

c)  ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d)  poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele

     jednotky požární ochrany nebo obce.

 

     Věcná pomoc

      Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce 
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání 
požáru.

 

Vynětí z povinností poskytnout osobní a věcnou pomoc a náhradu výdajů upravují § 20 a 21 
vyhlášky.

 

     Vstup na nemovitosti

a)       Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost 
k provedení  opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě 
k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, 
odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto 
opatření rozhoduje velitel zásahu.

 

                                                 

 

V.
Jednotkasboru dobrovolných hasičů

 

     Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po 
vyjádření okresního úřadu k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává 
starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany 
( § 68 odst. 1 zákona).

Dokumentaci o zřízení sboru dobrovolných hasičů obce tvoří listina o zřízení, jmenovací dekret 
velitele jednotky, seznam členů jednotky požární ochrany a dokumentace o jejich zdravotní a 



odborné způsobilosti pro výkon služby v operačním řízení ( § 35 odst. 6 vyhlášky č. 21/1996 Sb. 
/dále jen vyhlášky/).

 

      Jednotka sboru dobrovolných hasičů plní tytozákladní úkoly
      (§ 70 zákona) :

 

a)       provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 
soustředění a nasazování sil a prostředků,

b)       provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných událostech,

c)       podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému sboru 
okresu.

 

Velitel jednotky požární ochrany (§ 71 odst. 2 zákona) odpovídá obci za připravenost

a činnost jemu podřízené jednotky

Veliteli jsou stanoveny následující úkoly:

-          provádí odbornou přípravu členů DVPS, která zahrnuje teorii, praktický výcvik a tělesnou 
přípravu

-          vede dokumentaci, která obsahuje plán odborné přípravy, seznam členů DVPS a záznam o 
účasti na školení a výcviku

-          spravuje věcné prostředky požární ochrany

 

VI.

Požární hlídky
 

            Obec zajistí:

aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární hlídku,

která bude plnit zejména tyto úkoly:

-         seznámí se před zahájením zabezpečované akce s jejím charakterem a objektem, dále 
zkontroluje, zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření

-          prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,

-         prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci

-         provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, stav požárních prostředků a 
zařízení PO

-          provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, záchranu ohrožených osob, přivolání 
pomoci a zdolávání požáru.

 

V průběhu akce musí mít každý člen požární hlídky viditelné označení červenou páskou 
s nápisem požární hlídka na levém záloktí



 

 

 

VII.

Zdroje požární vody, hasební látky
 

Obecní úřad:

-          zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu 
tak, aby byla vždy použitelná

-          předává jednotkám PO plám obce s vyznačením umístěním hydrantů a dalších zdrojů,

-         dohlíží, aby v objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici 
vhodné hasební prostředky.

 

Přehled zdrojů požární vody:

 

1. Veřejný vodovod s hydrantovou sítí v zástavbě

2. Řeka Morávka

 

Stupeň Jednotka

 
I.

I. PS Frýdek-Místek 
III. Nošovice 
V. Dobrá

 

II.

I. PS Frýdek-Místek 
II. Frýdek 
III. Výšní Lhoty

 

 

III.

II. Pražmo 
V. Pazderná 
V. Raškovice 
V. Nižní Lhoty 
V. Dobratice 
V. Vojkovice

Z dle rozhodnutí VZ

   

 

      Požární jednotky jsou n místo zásahu /  resp. do zálohy na požární útvar / povolány 
prostřednictvím Operačního střediska Hasičského záchranného sboru okresu Frýdek-Místek.



 

Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených v pož. řádu je postižitelné jako přestupek podle § 78 zák. č. 
133/85 Sb. o pož. ochraně.

 

Tento požární řád nabývá účinnosti dnem 18.10.1997

 

 

 

                                                                                              Milan S t y p k a 
                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Jiří C a r b o l 
     zástupce starosty             


