Obecně závazná vyhláška č. 03/2010
Zastupitelstvo obce Nýdek se na svém zasedáním dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě §
29 odst. 1písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Nýdek
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Nýdek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obce 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
Účel
Požární řád obce stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co
nejefektivnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetků před možností zničení
požárem, či jinou živelnou pohromou. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární
ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.
Čl. 3
Organizace požární ochrany
Za požární ochranu v obci zodpovídá obec. K řádnému plnění úkolů stanovených právními
předpisy na úseku požární ochrany obce Nýdek:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III/1 k hašení požárů a
k provádění záchranných prací při živelných pohromách, jiných mimořádných událostech a
plní další úkoly podle zvláštního předpisu ve svém územním obvodu
b) udržuje činnost jednotky, zabezpečuje odbornou přípravu, materiální a finanční potřeby
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
c) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, popřípadě i osoby vyzvané
k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 (zákona č. 133/1985., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů), jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu
na území obce
d) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který
se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné
samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při

živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení, anebo
nařízené odborné přípravy
e) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní
zdravotní prohlídky, zabezpečuje údržbu objektů požární ochrany, zpracovává stanovenou
dokumentaci požární ochrany
f) zřizuje ohlašovnu požáru, zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou
použitelnost, umožňuje dislokaci jednotek HZS kraje v katastru obce přispívá na provoz a
vybavení těchto jednotek, spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany
g) obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce
ch) projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce 1 x ročně a vždy po závažných
požárech v obci
i) prověřuje aktuálnost dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocuje její
účinnost a to 1 x ročně
Čl. 4
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO v obci
a) starosta obce – zodpovídá za požární ochranu v obci ze zákona
b) velitel jednotky PO obce – podřízen starostovi obce a je mu nápomocen při plnění úkolů
na poli požární ochrany, zejména tím, že:
- udržuje trvalou akceschopnost jednotky obce (školení, zdravotní prohlídky, přijímání
nových členů, ..)
- navrhuje obci potřebu zajištění provozních prostředků, ochranných prostředků, výstroje a
výzbroje pro členy JSDH
- povoluje výjezd požárních vozidel JSDH k výcviku a kondičním jízdám
- dbá, aby všichni členové JSDH užívali při činnostech JSDH předepsanou osobní výstroj,
výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce
- vést evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO
- vést předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a o odborné přípravě členů JSDH
- předložit 1 x ročně obci zprávu o činnosti JSDH, stavu techniky a jiných věcných prostředků
PO a jiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDH
Čl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obec Nýdek
a) zřizuje ve svém územním obvodu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zařazenou dle
plošného pokrytí okresu v kategorii JPO III, s celkovým počtem 17 členů ( 1 velitel, 2 velitelé
družstev, 6 strojníků a 8 hasičů), z toho pro výjezd jednotky je třeba 4 členů. Jednotka musí
zabezpečit výjezd do 10 minut od nahlášení události.

b) zajistí
- prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO
- zřízení vhodných objektů a jejich údržbu
- potřebné zásoby pohonných hmot
- členům JSDH osobní výstroj a ochranné pracovní prostředky
- účast velitele jednotky, velitelů družstev a strojníků na odborné přípravě požádané HZS
kraje
- funkčnost svolávacího systému pro případ vyhlášení požárního poplachu
c) z majetku obce je pro účelu požární ochrany vyčleněna tato požární technika:
c.1) CAS 20-S2R/ T815-2, SPZ 2T54151
c.2) motorová stříkačka PS – 8
c.3) motorová stříkačka PS – 12
Uvedená technika slouží k výcviku jednotky a k plnění jejich úkolů. V případě potřeby a
důležitosti při požáru, povodních a jiných mimořádných události obec disponuje ještě
vozidlem Citroën Jumper, SPZ 4T92414.
Čl. 6
Zdroje požární vody
Obec Nýdek
- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a jako majitel a správce místního vodovodu
udržuje hydrantovou síť, aby byla vždy použitelná
- určuje jako zdroj požární vody:
1) potoky: Hluchová, Střelmá, Gora
2) vodní nádrž: Kolybiska (OST)
3) hydrantový řád místního vodovodu
4) hydrant v požární zbrojnici č. p. 281
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
-

veřejný telefonní automat v obci (u obecního úřadu č.p.251) – tel. 150 – stále
Obecní úřad Nýdek tel.: 558 985 111 - v pracovní době úřadu
Ohlašovna požáru Obecního úřad plní tyto úkoly:
přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje místo, o
co jde, rozsah, ohrožení, kdo a odkud událost hlásí
oznamuje ohlášenou událost na operační středisko HZS Moravskoslezského kraje,
tel. 150

-

vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO dle bodu č. 8
Čl. 8
Vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení v obce se provádí signálem „Požární poplach“, vyhlašovaným elektronickou
sirénou anebo manuálně spínačem na budově obecního úřadu v délce 2 x 25 sekund stálý
tón s 10 sekundovou prodlevou (25 s stálý tón, 10 s prodleva, 25 s stálý tón).
Čl. 9
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
- nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje –
požární stanicí Třinec
- akceschopností JSDH Nýdek
Obec ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného
požárního poplachu JSDH. Od kontroly se upustí u JSDH, jejichž doba výjezdu byla v roce
ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.
Čl. 10
Výpis z poplachového plánu obce
Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle
poplachového plánu integrovaného záchranného systému nebo podle požadavků velitele
zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS Moravskoslezského kraje. Vyžadat
součinnost jednotek PO pro případ zdolávání požárů a mimořádných událostí může ředitel
HZS kraje, územního odboru a jejich zástupci.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
pránu kraje je uveden v příloze č. 2

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád obce Nýdek č. 2/91 schválený Radou
obce Nýdek dne 14.srpna 1991.

Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost 4. Ledna 2011.

Adam Morcinek
……………………….
místostarosta

Přílohy k požárnímu řádu:
Příloha č. 1 – základní povinnosti fyzických osob
Příloha č. 2 – poplachový plán Moravskoslezského kraje

Evidenční číslo písemnosti: 105/2010
Vyvěšeno na úřední desce: 21.12.2010
Sejmuto z úřední desky: 04.01.2011
Za správnost odpovídá: Beata Pilchová

Mgr. Jan Konečný
…………………………….
starosta

Příloha č.1 Požárního řádu obce Nýdek

Základní povinnosti fyzických osob
stanovené v § 17- Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů
1/ Fyzická osoba je povinna
a/ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, komínů, při skladování a používání
hořlavých látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení,
b/ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody
a topení,
c/ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d/ obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,
e/ zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za účelem jejich včasného použití a udržovat tato zařízení a prostředky
v provozuschopném stavu,
f/ vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce,
g/ umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování
příčiny vzniku požáru, případně poskytnout vzorky k provedení požárně technické
expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h/ oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý
požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo
užívá,
i/ dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností.

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

3/ Fyzická osoba nesmí

a/ vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
b/ provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
c/ poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d/ omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e/ používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f/ provádět vypalování porostů
4/ Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle §35 a ve
stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

