OBECNE ZAVAZNA WHLASKA OBCE H AMRY

č.1l2oo7

Požárnířád
Obce Eamry

obec Hamryda ák|adě úsneseni
atupite]st!Áze dne 7' břem 2007pod|e$29 odí.l
pisňena.o) bod l ákon. č' |3]/1985sb,,o požálnlochÍeě,
ve zněnlpozdějšich
piedPisů.
zá}onao poániochÍúě'
{ l odí' j pism.d) a s l5 nďizenillády é']72l200lsb',k plovedenj
!éaěnizibnač4982002sb'apodlc$l0'Piffi'd)0!84odst'2pisn'n)zitonaČ't28/2000
lydává obecněá!'eo! vyh|ášku,
sb.' o obcich(obechjztjzcni)w hěni poáějši.h přcdpisú.

HLÁyA I
Přédnět á působňott vyh|ášky
Č|.l
l' PicdněteDpÓálnlho iádu obceHÚtry (dá|Ójen'.obcď.)jcl.ytvoienipodňilck prc účimou
ochfuu žilola á zdmvi občmůa najetlu pi.d poárr, $moveni poliínoíi Pnivnickýcha
ry'ckých osob, v sou|adus Přislušnýmizálony a lakó poslaved orgánúsmospld!' na ú$ku
2 Pož'ňi řád jc álazný Pb Ób€c' 6ácté Ósoby nochóajici * ú jejin úzmi. osoby l|mlnici či
uŽi\ajici neúovilosl na úŽefriob.€ á pnilíict. a podnilGjici íziclré o$b} vyýijejici na úzeni

HLAYA II
ČiíÍostosob pověřených z.b.zp.ěovánín PoŽim| och'.íy
Čl'

l

Za požámiochďu n. ú.ni obce odpoYidásb'osa
K zajiíěnípo,ámíochi.nyobec:
a) ziizujejednolk(y) sborudoblovolných
baičúobÉ(dáleje..JSDII.') k hašeni
loŽliÍna
po!áděníácfufulnýchpr.ci přiminořídnýchudíloslech
a živ€ I nichpohroních.JSDHjsou
y]dodohJsDtljc
zři&!ányzřizovmílistinou.popi.súlouvouoťlzeííspolečnéřdno
jnenovánleliteIJsDIl
b) oreeizuje pElenlivně !ýcholnou čimosl
Čl3

l. vehelJSDH]
a) spolupnni 5e ziizo!ál.l€n JSDH podíli ía udržovánitNaléáIceschopnoíi JsDll
odpoviddzřizo!.t.|izapiipEvenÓstJSDHkp|něnisfuovenýchú&olůazaj.jíleškeÍou
b) spoluprácise zřizoÝlt€ l em JSDH Plni úko|yv Plovíděniodbornópřipnvy člcDú
lsDH podle
ptIpr.vyělcnůJSDH zpmcolanóhodizolatelen' případně
plánuodboÍíé
vtplývajjcl
piilniho
předpisq
z obecněáv@óho

c) dob|Ižina prcvádčniúdržby.kontrol a zkoušenipoŽámi tehniky ! jinýh věcných
pÚstředkúpožjíi @hmĎ''
d) plni .unlci v€lilele Žá9hu podleZisadsra.ov.nýchŽáloíefi o požtni ochfué.
c) v. sPohp.4.i F 'izovatcI.ň jsDH vede €lidcnci poámi l*lnity a jiných rÉcných
pmstiedkú
Po a ajišt.uj.jejich hoŤodám.používoj
ptebled
o čifuostijcdnotky m zátladě dÓk!ňen!&e o čiínosli.'sDH a odboňé
|) vede
ĎříÓlavě
člerúJSDH.
vJsDlI, uz{Ýlené
nezi nim a
8) i]InidalšipoliínostiBPlývgjici z dohodyo č|enstvi
zlizovalelem.jakoŽi z dodalkuk 1élodohoděbližcupBwjícibopostllcnl lelilele JSDH
2' ČlenlsDH:
.) j.díá podlcrczkeů ó Pokynú\€líele JSDH' PřipadněrefuelednúsNa
b) iidi se poplacbou'ma sloláýein plánemJSDH'( pokudje te o zpEcován],jaloŽ i dalšini
inhíni předpisyziizovateleváanujicimi s. k čiňíÓstiJSDH'
poŽámího
poplachu
v obcisenusíneprodleně
doíavitdo pož.mjzbojiice,
c) piiq li.šeni
přlptavy.
plánen
se
odboné
v
rczsahu
stanoýeíéh
odboné
d) účaslri
PtiPnvy
pEcovni pÚstiedky'
osobniviírj' výzbrcja ochranné
c) !žlvÁpí a'sá!u, vi.viku a údrŽbě
požÉní
í] podili sena tizlu lelitclc na údrŽbě
rcchnikya jiných!ěcnýchpÍosťedtů
Po'
g) p|oi dá]šipovinnÓstit]pli1?jici z dohodyo členstlivJsDH uzvřenémezi nim a

HI,}IVAIII
'odnínky požáni b.zp€ č nost| př| č|nnoí6chl v obj.kt.ch ňébov době
zvýšonéhoíobézp.čiyzn|ku požáru
ztltJ'dli poYi!Í6ri ÍJŽlckýcbosob
Čl.4
l' Fyzickáosobajepo!inno]
při tollcnl, pouŽiváli tepe|n)'ch'
a] počin.tsi lal' aby ncdoch&cloke lailru poŽáÍu'
zejména
jini.h
pí stladoYáni' použiváninoih\ich nebo
c]c*ldckých.pIyíovlch a
spoť.bičú.
neb€
2
pcč.ilh
lálek
a
noipuláci
s
íini
ncbos otevřenýmohnčmčijinýn zdrcjen
PoŽimě
b) Žájiíit přifup k rz\'odovýn zďiz.nim d.kdclé eíe.gie a k @ivěrůn pbTu, vody a
c) plnitpřikuy a dodržov zákey ýkajici ý poámí ochiaoynao4ačcnýchnis(ecb,
d) obíaral požáfiě bcz'ečnostnizařlzeíl a věcnépmstiedky požÁrníochÍÚy v lozsahu
íanovenénákoícn'
c) mjhlil PřisfuPk Poámě bezpečnostnin
z}i4nlm a věcnýmprÓsúedldn poŽámjochrany
7, účelmjcjicb !č6néhopoužiria dále udr,ovatlolo uŤizeni a \ěcnéprýředk' vv
prcvofuchopí.n $a!u; Úvedmépovinnostise vaahuji na osoby. lleré naii uvedcná
aízeni a !ěcnéproslŘdty \€ YlasfijcNi čiuŽivíní'
0 vylváietv ptoŠonichrc svémvlómictvi nebou,'Ýánípodninky PrÓ rychlézdolánípož!fu
a prc záclIdné prÁce'
g) nmoŽnitorsánu státníhopoŽjmíbodozolu plovedenípoťeboýchúkoni|při zjištbváni
ptlčinyvaiku poáru a v odúýodíěných
ptlpádechmubeaplatnéposkytnoutvýrobkynebo
(
ploÝedcĎí
požámě
vzo.ky
t.cbnické€xP€íizy k€ zjiš|ěnipřičinyvznik! poŽáru.
ll) onmolat bez odkladu'iŽehně píslujnémuhasičskému
z'chnnnénr!sbofut.ždý poŽáÍ
při
vykoÍáqi
pBs(oni€
b
,
hi*lý
činnosrcch'
klcé
n.bo v
kerév|Ňtni Í.bo užili:len' kdo
jc polinen lYkoyávlt dobhd md o$bmi' kl.É nfrohou po$udit náslcdk}sréhoj€dnini'
jc povinetrpod|ezv|ášbi.hzjloíú dbiit.abyl'1o osobysťm jednánimnczpfuÓbilypÓžjr'

2. Fy'crá o$ba je povim:

a) při použiváíi tep.lných. elckÍickýcb' p|yíoýých á jiných spotŘbičů' U kt':ých !m.
tdispozici pruYodni dokumentace' Postupovo|Podl€ doloment.ce rcctuiclý a |urúeně
srcvnat.lných dnrhúa typůspolřebičů,
b) zajislh, ab' se ! bliztosti uýcdenýchspoltebiěúnemcházely snadÓo hořlavélátky včetně
paliva. aby ráoPená kamn.. 2pnu1éelekl ckó ncbo plynovéspolřebiče'pÓkud to núvodk
Óbsluzc v'áduje' nebyly ncchány ba dozofu'
€) u}!ád't pop.l ia bé2pečí.hiío.
d) dod.Žoval návodffi na inýalaci a užildni spoliebičůurčenéb€zp€čné Ýdá|cnosti od
slav.bnich konsEukci Podllhovékýiny a zďizovacich předmětúz hořlaÚch hmol'
e) pi pou2l!ánl spotřebičůna pÍopú butú umIslbvat provoai kovo!é ílakovénádob' na
lehto plhfupnén' dostateěnčvětatelnéfo nhtě' kde se neÓacbÁzi zdroj olevřenéhoohně'
zásobni kovo!é tlalové nádoby chi'nit přcd pověhos&imi ajinými uiw a reukládat jc v
Prosloíct Pod úrcni otolniho teénu. vÓ svél|icich.na púddch'v eÚážicn. v lolc|íách.
šáchúch byÓ!ých jadcl. l frismostech ttořicich b'tová plGluřnství' v mklnoí(h
plyno\éspolřebide
lrčenýchk.spaai a v jiných společ.ýchprstonich' pn pfunosné
skladoýál zásobni tla}oýénádoby nejvýŠe
o celkovéhmotnos|i obsanu5 kg'

I

FyzickÁosobáje povima]
a) l.oúlny a koliovody udr,.val v tltovén st.vcbnčtecbnickémsbvu, aby by|a zjjíěna
t.!.|nJch ŤoLieb|Čú
Č|Šénid
LoDEolukoninú
PoŽlhi belp€ t noí pň pro\oa pnpÓJPnych
zbezp..olal !. lbůláchá zpúsbem slÚolcným dáštrrin p]ónim piedniýn'
b) uskladňovathořlavé lálty ! púdnichproslon'ch ve lzdároostiÍejméné l n od rnějšiho
Dovrchu kominovéhotělesa'
!}zická osobajc polinna:
a) pcYnáP'livá úládát Ódděleně od jiných díul|) paliv nebohoilavých čihoieni podporujicicn
b) pn skhdo\ání lá'ek m.jících stlon k sovzri.eni
podle druhu a způ$bu uňíslěni
sledovlt' zda n.dehizí t proces! fuovaiceni.
o ld skladováii íebo uklódóni hoř|aYFh kopalin pouŽiÝat pouze oba]yj !|idÉc nebo
kontejncryk tomllo účehu!čené.
Hollavékapaliny.hoilovó ! holenl podpo.ÚjicÍ
p|yny
s*ladolalpoEe vplosloráchlkleÉjsouk tomutoúčelu
Účeny,
d) ňcukládal hoila!é kapaliny !. spolďných. v. ŠklepnícbprÓslo.lch b}lo!ých donú ncbo
ubýo\lci€h uiizeni, s výjinlou boilavých kaPalin potřeb.ých l v'.lápěni těchlo objctlů
vnaxinílíiň moŽslvi 40 lilrú l nerozbilnýchPřmo$ých oba|cchpo jed.b tp€ | ni
e) vjednol|ivýcha iado!ých gďaŽhh úládď n.j!'še 40 litů pohoníýchhnot plo osoboj
aulonDbi|ya 80litú pohoňných
hmotpó nókladnlaulomobilyv nďozbihýchphnosÍých
oba|ccha nejvýše20 li!.úo|eF naje&o íful' v hfunádných8arí,jchpohonné
hnrolyei
oleje nclkládal. svýjinkou povozĎIch náp|ri a zi]ožlihÓ pa|i!a. ktďé j$u so!č'sli
!

nádobys hořla\imi nebo hol.íi Podporujicimi pl)Ťy (rapř' laIvc' sudyj koÓcjncry' nádrŽ.)
unistbval na ýadío Ptistupný.h a dodarcčněyéřďých a plori nežádoucín vli!ůÍ
ch!áněíýchmist€ c h' Tyto nádobynelze nikdy uk]ádatv plostorÁ.hpod úbvni okolniho
terénu,
ve světlicich'v gaúžlclr.
kolelnách.mIslíostech
učenýchke spúI, vc spo|cčných
pbslorách by1o!ýchdomůa ubýovácich 2allzeíi.

5 . FJŽút. o$bě se u}mjc:

a) Yědoměb€zdúvodně přivol.t jed'otku požámiochmy neboaeuŽil liítu tisňoléhovo|áni.
b) prcvádět p!áce' t|eré Fohou ýéstke fuiku po'jÍt! lokú ncmá odbono! Žpúsbilosr
Nžldo!sroJ p'o výkonl1kovichpmc''
c) poškozovít'
zneuživat
nebojiíýn způsobenznenožňovat
Doužninsicich !řjstÓiů n€ b o
tccnjch
pm"|jtd\ú
poŽim|
poáné
oc|m'J
||nvch
beŽ!€ ( nos|nEhaiileni'
d) omeavat íobo benožnoú pouŽili omčmých n{s1upDichploch prc poámi techniku.
e) použiu b.rc\Ťéoaď€ni loidel.lodi a |ekdeljednotek poámi ochfu''
f) Provádě|q,áloýini po.oslú'

torinnoýi prárni(b(h U.ob! pdíik'jÍcÍchfyziťkýchoiob

cr.5
Právnické
osobya podnikajiciryzickéosobyjsou polinny:
a) obslúával a zabczpcčoval v lolřebnén možíli a druzich poŽámi teclniku, věcné
prostiedkypoáni ochrany.požjmisignalizci, bsici zďizenía hasebnilátky se zřele|en
na pÓžárninebczpcčia ndržovatje! pÍolozuschopnénslavu.
|r) !-lvářet podminky !!o hašeni požárůa pro zácltané pláce. zeÍnénaudlŽovat volué
Pňjczdové konunikace a niíupni ploch' prÓ pÓžáini tanniku, úniko!éceýy a volný
přííup kno@ovýn východi]m,k rc^odoým zaiizenin elektrickéenelgie.k uzávěrun
vody. plynu. lopeni a produktovodún'K věcnýn p6íředkům poŽÍní ochrey a k nÓninn|
zďizeli.
ovládáíipoámč bczpečnostnich
podminly
a návodt lzlalLlici sc k požfuníbczpečnostiyýrcbkůnebo
c) dodrŽoýattechnické
d) onačolat púcoviýě a os6mj nh|a piislušnýnn bezpeěnostnini aaekani. piikay. a
pok)ny ve vztalru kPoŽámi ochraně' a lo včelně nkl. ía klerých se nachází věcné
'o.h
j/dij7cni'
p ' o ' l j e d LpJ o l . ' |
1\ aNá"bP/pc.10'U
osoby'lechnikapožámiochÍÚy
e) pralide|íěkontlolovalproýřednidýnnodboÚézpůsobilé
požiňi
piedpisů
poŽánri ochaně a ueplodleně
pÍevenlisly
dodržoýáni
o
ncbo
ochÍany
odíBioÝal zj išténé
závady.
fJ možnil orgánu sláhiho PoŽániho dozofu provedoni konlro|y plnčni povinnosli ía úseku
'loklady,dokumentaci
poŽáňi ochÍmy.Fosk)'1o!at
nu poŽ.dova!é
a info'nracevztahujici
požjmiochfuy vsouladuse ákoncnr a ve ýmolcných |hůlách
spL|ril
se k zabezpedováni

c) bezodkladněomanoval

ácltaDélro
úzennéplhlušnénuope|ačnimustiedisku hasičského
sboru kraje kaŽdý poŽ]Í laiklý pii činnostech'kleré p.oÝÓzuji' nebo ý poíoláťb' ktclé

pii spalován loilavjth lálek Da aohrénrprostŤÚstvi se zietelen na Ú^ú lélÓ čimoíl
stanovitoFtřeni proti vhiku a šiřcni požáru'
j] přcdenr oznámil rjzenDé piíslušnénuhasičskému2áchrmému sboru kaie spa]o!áni
hoilavýchláIekvčetněnalrbovaných
opaliení.

sDoléěnéustanovoni
Čl.6
Fy7ic|éosobl, pIá\nickéa podnikajiciryzickéosobyjsoupovjnny5e
naii7-e
nin i k.ajskéhoúřaduPďd ubictého(nj c'

zPúsob népřetÉitéhozabezpeěenípožáÍniochraly
čt'7
v dcnn'] nočnidobn
uíavená.iednolkasDHobcc
a
PoŽámiochrÚuobceHmry zajišťujc
I{sičský
záclEmý sbolladubického
kraje'Uamni odborchiudim.požilnishice Hlinsko.

HLÁy,] y
J.dnoiky

sboru dobrovotných h'.|ěú obce (JsoH)

č|.E
pree při ŽivelnýchpohroňÁcha jinýoh
l' JSDH, kteé plováději bašenípožá!úa záchrunné
úkolyvc súfoútmInr obÝodu|
aplíjda|ší
EinořjdnýchudÁloíech,
JSDH

Jto v

2 Č|cnoréjedÍotky9konáÝaji službuljednolc€

na 'k]adé dohody Er,řené nczi zřizrt.Elem

HL,1vÁ yI
zdřo|. vody pÍo hašén|poŽálůa podmiňky ieiich tda|ó
pouŽ|to|no.t|
Čl'9
]' .'ato zd'oje vody pm bašeni pož!ú jsou s|.!o!eny sl]ívajici vodovodní řody lcÍcjÓého
vodovodus osaŽenjŤi podzemini nydEnty' klcÉ ý nachářji Yjednollilých ulicicl na c.lém
územíobce' HydEnq jsou Ye ÝzdalcroŠ*hod sbe nN' l2o ljo m a jsou vyztrlčcn}'
oíeítačn.ni ubullmi mislěílmi na lidite|íých nislech. seam nist s p.Ólozu$hopnlmi
podzcnnifii hydÍ&'y obsánujepřiloha č'2 úlo rfhlli.šky'
2' opavy ' prolozÚchopnost hydrfutúZjišl'uje PÓýozoYalel lei€jného lodovodu' U hldrarú
lnhťo)th Y ď.ál(h pniilictých nebo podni\.jicich ryzických o$b zbezpďujc jejich
ptoÝozuýhopioí najitel ďelíu'

HLÁyÁ yII
D.|šÍzdřoie vody pÍo hašenÍpoŽárúd|élédnot|ivýchkata.třá|n|ch
úz.m| obcé

Č|'lo
(orylo i€k' chrudimt!. í}'bÍil..ZDENĚK.' rybnikn! P'p' č'6]9/] ! obci HÚry' ÍáIoÍt MVE
! obciHmry.
É P'p..' 900/12
HLAYA YIII
s.zň.n

ohlašovén požáÍů. lni.t pÍo h|ášoÍi požářťl
Č l 'l l

požárujeoblašouapoá.ú v HsičskébozichméhÓ sboruP!fllubického
l' HlalDi ohlašoYnou
l z]el 2p o u Ž í
2' Kohl{šenipoŽánnebojinéminořadnéudáloíinalchfomiěislol50.ebo
leicjné řl.foníi automatyá 'o bez pouŽili'liÍáĎčnič{slkj'
], osbtni ohlsšovny
DoŽás i$u 'iZby: oU l|m.' 469 3l9ll0' nimo úřednihodiny. rdobě
íepřílomnoslipEcolnihi oÚ Hmry í.ÍÓsr! obce m tcI' čisle607 679] 89'
jsou oaačeny bbulkou 'ohla!o@ poárů.. a da]šimisú p@ hlášenipoánl
4' ob|aloÚy poŽ]árů

čisla]50'
tabulkou
sFboI€ m l.l..onního
'Zde hlóte požál.nebo
poálu
požÁÍy'
néhÓdy'ha!óri9apod,oblošujlHlsiěskéhuácfuannému
Še
5' Ze všechohlašoYen
kajc lisňovýn čísleňl50.
sboN P.rdubického
EL4VA IX
zPúlob vyhlášeÍÍ poŽ.ř'|ího pop|achu
Č|.l2
L Po'ňl popleb jednotccsDH obceje qhl4šoldí Imúlně o$bou určďoujako obsluha
poŽirů'staÍosra
obce'nebomiíoslaresÚaobceHabry.
ohlašovny
2. Pii !ýlďováni požámlhopoplúhu se do.lÉuj.celoíáhě platr)' Nď si8!álu . 2' \aeiiÍ
apnuo] l0 v1eiinvlPnulo' 25 v1eiinzpíulo'
ITI^IIVA
X

závěJ.ěná u.t.nov.ni
č|.13
l . obs.hem přiloby č' l' kté!áje nedi]nousouěÁBtlléloifl

&ky. je scznú sil a prostiedkil
jednotckpoŽánl ochrey z požánlto pophchového
plánuPďdubickéhokÍaje'
2. T.to obocné
áruÁ !'hláška nabíá účiÚoslidĎeí : 2]' března2007
V HlmRh' dtr€ 7' bi€ a a 2007
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z a řÁD,rfuro 4afuÁMzAg,aFýr4.cŤu^ oeE
I<olrAIú]oD!É z tezha 2oo7

IIAMRY

,, ša ddu s Btanoýe"ín s 84 zóko,a o obcich' ýez,énípozdějši.hPředpisůzaýlPilelsrýo
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