OBEC PÍSEČNÉ
Zastupitelstvo obce Písečné
Obecně závazná vyhláška obce Písečné č. 3/2021,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Písečné se na svém zasedání dne 8. 12. 2021 usnesením č. 8/2021-6
usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení
§ 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Písečné 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 nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Za zabezpečování požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Písečné, která plní v samostatné působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů
o požární ochraně.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle
Požárního poplachového plánu HZS Kraje Vysočina v závislosti na stupni poplachu.
Tyto jednotky jsou uvedeny ve výpisu z Požárního poplachového plánu kraje Vysočina,
který je přílohou této vyhlášky.

(3)

Zastupitelstvo obce projednává stav ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po
závažných mimořádných událostech, mající vztah k požární ochraně obce.

(4)

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o
požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu SDH Písečné. Konkrétní určení
osoby a rozsah působností bude zajištěno smluvně a toto bude součástí dokumentace
obce.
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Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1)

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek
považuje provozování obecní knihovny - požární bezpečnost při provozování této
činnosti je zabezpečena přenosným hasicím přístrojem, proškolením osoby vedoucí
knihovny o požární ochraně, označením prostoru knihovny tabulkou “Zákaz kouření
a manipulace s otevřeným ohněm“.

(2)

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se podle místních podmínek
považuje období déle trvajícího nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem
vodních srážek a vysokými teplotami vzduchu. Toto období je spojené se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru, vyhlašuje a odvolává hejtman kraje Vysočina.

Čl. 4
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
Písečné je zabezpečeno systémem ohlašovny 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.Zastupitelstvo obce projednává stav ochrany v obci minimálně 1x
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, mající vztah k požární ochraně
obce.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1)

Obec zřizuje JSDH obce. Kategorie a vybavení Viz příloha 1. Dokumenty o zřízení
jsou: zřizovací listina JSDH, dohoda o členství v JSDH, jmenovací listina velitele JSDH.
Základní početní stav JSDH obce je 12 členů:
a) 1x velitel jednotky
b) 2x velitel družstva
c) 2x strojník
d) 5x hasič
e) 2x technik ochrany obyvatelstva (hasič)

(2)

Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice obce Písečné nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.
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Čl. 6
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
Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
svojí kapacitou umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah:
a) přirozený obecní rybník
b) síť podzemních a nadzemního hydrantů (omezená kapacita)

Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
(1)

Obec zřizuje ohlašovnu požáru: Rodinný dům - Písečné č. p. 56

(2)

Ohlašovny požáru jsou trvale označeny tabulkou: „Ohlašovna požáru“ „HASIČI tel.:
150, 112“

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci Písečné se provádí buď:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty
(je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje rozhlasem

Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků vychází z Plánu HZS kraje Vysočina.
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Čl. 10
Seznam příloh
Příloha č. 1: Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu kraje Vysočina
Příloha č. 2: Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Příloha č. 3: Přehled zdrojů vody,plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a
čerpacích stanovišť

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Písečné č. 1/2020, kterou se vydává
požární řád obce, ze dne 12. 3. 2020.

(2)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Písečné č. 2/2014, parkování na obecních
komunikacích a veřejných prostranstvích, ze dne 24. 10. 2014.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2022.

..........................................
Mgr. Kateřina Kolářová Justová
místostarosta

..........................................
Ing.Marek Černý
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 k OZV č. 3/2021, kterou se vydává požární řád obce:
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu kraje Vysočina
(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.

(2)

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

JPO v I. stupni požárního poplachu
JPO

JPO

JPO

JPO

Název JPO

HZS – Bystřice n. P.

JSDH – Písečné

JSDH – Bystřice n. P.

JSDH – Dalečín

Kategorie
JPO

JPO I

JPO V

JPO III

JPO III

Evidenční
číslo JPO

61511

615260

615105

615106

JPO v II. stupni požárního poplachu
JPO

JPO

Název JPO

JSDH – Jimramov

Kategorie
JPO

JPO III.

Evidenční
číslo JPO

615112

JPO

JPO

JSDH – Vír

JSDH –
Štěpánov n. S.

JPO III.

JPO III.

JPO III.

615130

615143

615137

JSDH – Rožná

JPO v III. stupni požárního poplachu
JPO

JPO

Název JPO

JSDH-Nové město na Moravě

JSDH-Dolní Rožínka

Kategorie JPO

JPO II

JPO III

Evidenční číslo JPO

615119

615108
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Příloha č. 2 k OZV č. 3/2021, kterou se vydává požární řád obce:
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Stanice – Bystřice nad Pernštejnem:

(1)
•

kategorie I

•

evidenční číslo615111

•

požární technika a věcné prostředky požární ochrany:
o CAS 20
o CAS 30
o AZ 30
JSDH – Písečné:

(2)
•

kategorie V

•

evidenční číslo 615260

•

požární technika a věcné prostředky požární ochrany:
o PPS 12
o DA Ford Transit
JSDH – Bystřice nad Pernštejnem:

(3)
•

kategorie III

•

evidenční číslo 615105

•

požární technika a věcné prostředky požární ochrany:
o CAS 15
o DA Peugeot Boxer
JSDH Dalečín:

(4)
•

kategorie III

•

evidenční číslo 615106

•

požární technika a věcné prostředky požární ochrany
o DA Volkswagen Transporter
o CAS 30 Tatra 148
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Příloha č. 3 k OZV č. 3/2021, kterou se vydává požární řád obce:
Přehled zdrojů vody, plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů
a čerpacích stanovišť
(1)

Přehled zdrojů vody:

Typ zdroje vody

Název

Kapacita

Čerpací stanoviště

Využitelnost

Přirozené

Obecní rybník

4945 m3

Na hrázi

Celoroční

Nadzemní hydrant

Dle vydat.
vodovodní
sítě

Mezi č. p. 31 a 41

Celoroční

Umělé

(2)

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť:
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