OZV vyhláška
č.02/2005
Obec Jestřebí

na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.03.2005 podle § 29 odst.1 písmeno o)bod
1 zákona č.133/1985 Sb. , o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmeno d) a § 15
nařízení vlády č.172/2001 Sb. , k provedení zákona o požární ochraně , ve znění zákona č.498/2002 Sb. a
podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.313 / 2002 Sb. , vydává
obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Obce Jestřebí 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.
Článek 2
Vymezení činnosti osob , pověřených zabezpečováním požární ochrany v Obci Jestřebí.
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Jestřebí , která plní v
samostastné 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 Jestřebí , Jestřebíčko a Pobučí je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce, podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany :
Zábřeh I , Lukavice ,Šumperk I , Bludov III , Mohelnice II/I , Dlouhomilov III , Jedlí III ,
Hoštejn III , Loštice III.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti , v objektech , nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem
na místní podmínky.
1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru , se dle místních podmínek považuje:
a) v zimním období nebezpečí vznícení sazí v komíně . Požární bezpečnost zabezpečena preventivními
prohlídkami stavu komínů.Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí přílohy této
vyhlášky.
b) v období sucha v letním období od 1.4. do 31.09. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena
zákazem kouření a rozdělávání ohňů . Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí
přílohy této vyhlášky.
c) Za objekty se zvýšeným nebezpečím požáru se považuje : KD Jestřebí , ZŠ Jestřebí , pohostinství
Jestřebí . Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní
složení a počet osob je součástí přílohy této vyhlášky.
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Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru Obce Jestřebí , a místní
části Pobučí je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru , uvedených v článku 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry , živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v
katastru Obce Jestřebí , a místní části Pobučí , je zabezpečena jednotkami požární ochrany , uvedenými v
čl.2.
Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce , kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec Jestřebí zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jestřebí , uvedené v příloze č.1. Kategorie ,
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH Jestřebí
jsou uvedeny v příloze č. 2 . Přílohy č.1 a č.2 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

Příloha č.1
Dislokace JPO
Jestřebí

Počet členů

Kategorie JPO
JPOV2

Minimální počet členů v
pohotovosti
13 1 + 4

Příloha č.2

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Hasičská stříkačka s komplexním vybavením

1

Traktor

1

Telefon

1

Legenda :
JPO : Obce Jestřebí
Dislokace JPO : Jestřebí
Kategorie JPO : V2
Počet členů : 13
Minimální počet členů v pohotovosti : 1 + 4

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Jestřebí
, nebo na jiné místo , které stanoví velitel jednotky.
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Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.Stanovení dalších
zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro jejich trvalé použitelnosti.
1) Obec Jestřebí stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody , které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) umělé
1) hydranty v katastru Jestřebí , Jestřebíčko , Pobučí
2) požární nádrže v Jestřebíčku , Jestřebí a v Pobučí
2) Obec Jestřebí má zpracovaný plánek aktuálního stavu s vyznačením hydrantů , pro hašení požárů , která je
v
jednom vyhotovení předána jednotce požární ochrany , uvedené v čl.5

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst , odkud lze hlásit požár a způsob jejich značení
1) Obec Jestřebí zřizuje následující ohlašovny požárů , které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů
viz. Příloha „Ohlašovny požárů“ , která tvoří nedílnou část této vyhlášky.
2) Obec Jestřebí zřizuje další následující místo pro hlášení požárů , které je trvale označeno tabulkou „Zde
hlaste požár“ , nebo symbolem telefonního čísla 150.
a) Telefonnní veřejná budka na budově Obecního úřadu Jestřebí , Jestřebí č. 47 789 01 Zábřeh

Ohlašovny požárů v Obci Jestřebí
Jméno , příjmení

Bydliště

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí č. 47

Gregora Stanislav

Jestřebí č. 150 789 01 Zábřeh

Mikula Jaromír ml.

Jestřebí č.131 789 01 Zábřeh

Němcová Dana

Jestřebí – Pobučí č. 7 789 01

Pobucký František

Jestřebí – Pobučí č. 1 789 01

Číslo telefonu

789 01 Zábřeh

583415920
583 412 829,kriz.č. 725 131 298
608450085
583 413 183 , mob.606 689 448
583415401

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního pioplachu v Obci Jestřebí se provádí následujícím způsobem :
a) buď signálem „Požární poplach“ , který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty
( 25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón )
b) nebo signálem „Požární poplach “ , vyhlašovaný elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky ,
troubící tón „HO - ŘÍ“ , „ HO – ŘÍ “) po dobu jedné minuty ( je jednoznačný a nezaměnitelný s
jinými signály )
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého
kraje je uveden v příloze .

Strana 4

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto OZV se ruší Požární řád Obce Jestřebí ze dne 28.06.2000

Článek 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti 18.03.2005

V Jestřebí dne 10.03.2005

Gregora Stanislav
starosta obce
Příloha č. 1 k vyhlášce č.03/2005

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje.
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce
Jestřebí
2) V případě vzniku požáru , nebo jiné mimořádné události , jsou pro poskytnutí pomoci v katastru Obce
Jestřebí , Jestřebíčko a Pobučí určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

Stupeň požárního
poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

I.stupeň

Zábřeh I

Jestřebí V2

Lukavice

II.stupeň

Šumperk I

Bludov III

Mohelnice II/I

III. Stupeň

Šumperk I

Jedlí III

Hoštejn III, Loštice III
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Telefonní kontakty – oddělení ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního
plánování HZS Olomouckého kraje , územní odbor Sever.
Pracoviště : Lidická 72 Šumperk
Jméno

Příjmení

Hodnost

Funkce

Jaromír

Ficek

poručík

Vedoucí oddělení

Petr

Vybíral

nprap.

Zástupce
vedoucího
krizového a
havarijního
plánování

Rýznarová

Petra

Zdeněk

Kašpar

Škurková

Jitka

stržm.

nprap.

-

Odborný
pracovník krizové
a havarijní
plánování

Ředitelství : Nemocniční 7 Šumperk
Telefon

Mobil
pracovní a
krizové číslo

607529264
583212697 725135407
607860938
725135408

e- mail

jaromir.ficek@olk.izscr.cz

petr.vybiral@olk.izscr.cz

583213090
petra .ryznarova@olk.izscr.cz

583212753

602410559

Odborný
pracovník ochrana
obyvatelstva,sirény
ukrytí,evakuace
583212695

602410558

Skladové
hospodářství

602410560

zdenek.kaspar@olk.izscr.cz

jitka.skurkova@olk.izscr.cz

583213151

Faxové spojení : 583 213 151
Požární hlídky v zimním a letním období , objekty se zvýšeným nebezpečím požáru.
Jméno
Příjmení
Bydliště
Spojení
Pobucký

Roman

Jestřebí č. 26

Mikula

Jaromír ml.

Jestřebí č. 131

608450085,58

Reichl

Květoslav ml.

Jestřebí č. 110

603733231

Janíček

Rostislav

Jestřebí č.38

606713784

