Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov
íslo 3 /2003
Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle § 29 odst. 1
písm. O) bod 1. zákona . 133/1985 Sb. o po ární ochran , ve zn ní pozd ích p edpis , § 1
odst. 3 písm. d) a § 15 na ízení vlády . 172/2001 Sb., k provedení zákona o po ární ochran ,
ve zn ní zákona . 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
zákona . 313/2002 Sb., vydává tuto obecn závaznou vyhlá kou

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV
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Úvodní ustanovení.
Vymezení innosti osob, pov ených zabezpe ováním po ární ochrany v obci.
Podmínky po ární bezpe nosti p i innostech, v objektech nebo v dob
zvý eného nebezpe í vzniku po áru se z etelem na místní podmínky.
Zp sob nep etr itého zabezpe ení po ární ochrany.
Jednotka sboru dobrovolných hasi obce, kategorie, po etní stav a vybavení.
ehled o zdrojích vody pro ha ení po áru a podmínky jejich trvalé
pou itelnosti. Stanovení dal ích zdroj vody pro ha ení a podmínky pro
zaji ní jejich trvalé pou itelnosti.
Seznam ohla oven po áru a dal ích míst, odkud lze hlásit po ár a zp sob jejich
ozna ení
Zp sob vyhlá ení po árního poplachu.
Záv re ná a zru ovací ustanovení.
innost.
– Kategorie, po etní stav a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasi
obce Bludov.
– Seznam sil a prost edk jednotek po ární ochrany podle Po árního
poplachového plánu kraje.

l. 1
Úvodní ustanovení
Po ární ad obce Bludov upravuje organizaci a zásady zabezpe ení po ární ochrany v obci dle
§ 15 odst. 1 na ízení vlády . 172/2001 Sb., k provedení zákona o po ární ochran , ve zn ní
na ízení vlády . 498/2002 Sb.
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l. 2
Vymezení innosti osob pov ených zabezpe ováním po ární ochrany v obci
(1) Za zabezpe ení po ární ochrany v rozsahu p sobnosti obce odpovídá obec Bludov, které
plní v samostatné p sobnosti a p enesené p sobnosti povinnosti, vyplývající z p edpis o
po ární ochran .
(2) Ochrana ivot , zdraví a majetku ob an p ed po áry, ivelnými pohromami a jinými
mimo ádnými událostmi v katastru obce je zaji na jednotkou po ární ochrany s názvem,
podle l. 5 této vyhlá ky.
(3) K zabezpe ení úkol podle odst. 1 obec
a) pov uje zastupitelstvo projednáváním stavu po ární ochrany v obci minimáln

jednou za rok a v dy po záva ných mimo ádných událostech mající vztah
k po ární ochran obce,
b) pov uje kontrolou dodr ování povinností stanovených p edpisy o po ární
ochran ve stanoveném rozsahu, Obecní ú ad Bludov.

l. 3
Podmínky po ární bezpe nosti p i innostech, v objektech nebo v dob zvý eného
nebezpe í vzniku po áru se z etelem na místní podmínky
Obec jako právnická osoba,
neprovozuje.

(1)

innost, p i které hrozí nebezpe í po áru

Za dobu se zvý eným po árním nebezpe ím se pova uje období sucha a letní
období od 1.4. do 31.10 kalendá ního roku. V tomto období se na území obce
zakazuje:
a) pou ívání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobk , které mohou
zp sobit po ár mimo oslav po ádaných obcí,
b) rozd lávat ohe v lese a do 50-ti metr od lesa, s výjimkou míst ve
vyhrazeném tábo ti,
c) kou ení v lesních porostech a ve vzdálenosti 10 m od lesa,
d) rozd lávání oh do 50-ti metr od dozrávajícího obilí, stoh sena a slámy, ve
vysoké suché tráv a na ra elinných pozemcích. Místo pro rozd lávání ohn
musí být izolováno od v ech snadno zápalných látek,
e) vypalování (zapalování) ve kerého rostlinného porostu na vegeta ní plo e.

(2)

Za objekty se zvý eným po árním nebezpe ím se pova uje Kulturní za ízení
obce Bludov z d vodu shromá ní se v í po tu osob v jednom po árním úseku.
Po ární ochrana v tomto objektu je zabezpe ena vedoucím Kulturního za ízení obce
Bludov. Dokumentace k zabezpe ení po ární bezpe nosti objektu je sou ástí
dokumentace obce.

(3)
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l. 4
Zp sob nep etr itého zabezpe ení po ární ochrany
(1) P ijetí ohlá ení o po áru, ivelní pohromy i jiné mimo ádné události v katastru obce je
zabezpe eno tís ovými linkami slo ek integrovaného záchranného systému 150, 155 a 158 a
systémem ohla oven po áru, uvedených v l.7.
(2) Ochrana ivot , zdraví a majetku ob an p ed po áry, ivelními pohromami a jinými
mimo ádnými událostmi v katastru obce je zabezpe ena jednotkou po ární ochrany, uvedenou
v l. 5.

l. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasi

m sta, kategorie, po etní stav a vybavení

(1) Obec na základ „Z IZOVACÍ LISTINY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASI
OBCE BLUDOV“, schválené zastupitelstvem obce na svém zasedání dne
10.3.2003, z izuje Jednotkou sboru dobrovolných hasi obce Bludov uvedenou v p íloze .
1. Kategorie, po etní stav, vybavení po ární technikou a v cnými prost edky po ární ochrany
JSDH obce jsou uvedeny p íloze . 1. P íloha . 1 je nedílnou sou ástí po árního ádu obce.
(2) lenové jednotky se p i vyhlá ení po árního poplachu co nejrychleji dostaví do po ární
zbrojnice na ul. Nová D dina nebo jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

l. 6
ehled o zdrojích vody pro ha ení po áru a podmínky jejich trvalé pou itelnosti.
Stanovení dal ích zdroj vody pro ha ení po áru a podmínky pro zaji ní jejich trvalé
pou itelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro ha ení po ár a dal í zdroje po ární vody,
které musí svou kapacitou, umíst ním a vybavením umo nit po ární zásah
a) irozené
1. Rybník na ul. J.
ky
2. Rybník u Pískovny
3. Zámecký rybník
b) um lé
1. Rozvod ve ejného vodovodu - hydranty
2. Po ární vodovod v areálu po ární zbrojnice
c) víceú elové
1. Koupali Vl í d l
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(2) Obec v p ípad pot eby zpracovává a udr uje v aktuálním stavu plánek obce s vyzna ením
zdroj vody pro ha ení po ár , erpacích stanovi pro po ární techniku a vhodného sm ru
íjezdu, který v jednom vyhotovení p edává jednotce po ární ochrany uvedené v l. 5 a
jednotce HZS olomouckého kraje, územní odbor umperk.
(3) Vlastník nebo u ivatel zdroj vody pro ha ení je povinen, v souladu s p edpisy o po ární
ochran , umo nit pou ití po ární techniky a erpání vody pro ha ení po ár , zejména
udr ovat trvalou pou itelnost erpacích stanovi pro po ární techniku a trvalou pou itelnost
zdroj vody pro ha ení po ár .
l. 7
Seznam ohla oven po ár a dal ích míst, odkud lze hlásit po ár a zp sob jejich ozna ení
(1) Obec z izuje následující ohla ovny po ár , které jsou trvale ozna eny tabulkou
„Ohla ovna po áru“:
a) Monáda drink a.s. (vrátnice) – . telefonu 583 238 201 v pracovní dob
b) Cukrárna, t .A.Ka para 145, od 09:00 do 18:00 hod. prodejna a od 18:00 do
09:00 hod. byt – . telefonu 583 219 495
c) Obecní ú ad Bludov, J.
ky 195, jen v pracovní dob – . telefonu 583 301
430
(2) Fyzická osoba (ob an) m e dále vyu ít místa pro hlá ení po áru, kterými jsou ve ejné
telefonní stanice nacházející se na území obce Bludov. Tyto místa jsou trvale ozna ena
tabulkou „Zde hlaste po ár“ nebo symbolem telefonního ísla „150“.

l. 8
Zp sob vyhlá ení po árního poplachu
(1) Vyhlá ení po árního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „PO ÁRNÍ POPLACH“, který je vyhla ován p eru ovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
b) signálem „PO ÁRNÍ POPLACH“, vyhla ovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO- Í“, „HO- Í“) po dobu jedné
minuty (je jednozna ným a nezm nitelným s jinými signály).
(2) V p ípad poruchy technických za ízení pro vyhlá ení po árního poplachu se po ární
poplach v obci vyhla uje obecním rozhlasem umíst ným v budov Obecního ú adu Bludov.
l. 9
Seznam sil a prost edk
Seznam sil a prost edk zasahujících jednotek po ární ochrany v obci, v závislosti na
vyhlá eném stupni poplachu, podle výpisu z po árního poplachového plánu kraje je uveden
v p íloze . 2.
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l. 10
Zru ovací ustanovení
Touto vyhlá kou se ru í Obecn závazná vyhlá ka schválená zastupitelstvem obce dne
24.3.1997, kterou se vydává Po ární ád obce Bludov

l. 11
Záv re ná ustanovení

Tato vyhlá ka nabývá ú innost dne 1.11.2003

Ing. Franti ek B ezina
místostarosta obce

Vyv eno dne

Sejmuto dne.

Ing. Pavel Ston
starosta obce

íloha . 1 k Po árnímu ádu obce Bludov
Kategorie, po etní stav a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasi

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Po et len

Obec Bludov

JPO III/I

19

Po ární technika a v cné prost edky PO
Tatra 148 CAS 32
Avia DA
Plovoucí erpadlo
Elektrické kalové erpadlo
Ru ní vypro ovací ná adí VRVN 1
ív sná po ární st íka ka PPS 12
Po ární st íka ka PPS 8
Motorola GM 300 RDST
Motorola GP 300 RDST

Legenda:
JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO

obce Bludov

Minimální po et
len v pohotovosti
1+5

Po et
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

.. jednotka po ární ochrany.
... název obce, ve které je jednotka dislokována.
kategorie jednotky po ární ochrany dle za azení v plo ném pokrytí
území kraje jednotkami po ární ochrany.
. skute ný po et len jednotky.

Po et len JPO
Minimální po et
len v pohotovosti

po et len jednotky SDH obce zaji ující nep etr itou pohotovost
pro zásah mimo katastrální území z izující obce.

íloha . 2 k Po árnímu ádu obce Bludov

Seznam sil a prost edk jednotek po ární ochrany podle po árního poplachového plánu
kraje

(1) Seznam sil a prost edk jednotek po ární ochrany pro první stupe obdr í ohla ovny
po áru obce.
(2) V p ípad vzniku po áru nebo jiné mimo ádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce ur eny podle stupn po árního poplachu následující jednotky po ární
ochrany:

Stupe po ární poplachu
I.
II.
III.

První JPO
Bludov III/I
Záb eh I
Uni ov I

Druhá JPO
umperk I
umperk II/I
Velké Losiny II/I

etí JPO
umperk I
Bratru ov III
Sobotín III

