Obecně závazná vyhláška obce Výprachtice
č. 1/2012
Požární řád obce Výprachtice
Zastupitelstvo obce Výprachtice se na svém zasedání dne 29. 2. 2012 usnesením č. 28 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Výprachtice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
Výprachtice, a to 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/městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce/města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce Výprachtice podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou dle
zákona o požární ochraně (v platném znění), kategorii a dislokaci jednotek požární ochrany,
předurčených pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu
kraje, konkrétně jednotkou kategorie JPO III, se sídlem Výprachtice čp. 7. V obci Výprachtice je
dále zřízena jednotka JPO V. Koburk (místní část), která zasahuje výhradně v rámci obce
Výprachtice.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Výprachtice pověřuje kontrolou dodržování
povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu SDH
Výprachtice. Starosta předkládá zastupitelstvu obce informaci o stavu požární ochrany v obci
Výprachtice a projednávat stav požární ochrany v obci Výprachtice minimálně 1 krát ročně a
dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce
Výprachtice.

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 dle místních podmínek považuje:
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a) pálení dřevin po těžbě v době zvýšeného sucha,
b) sklizeň obilovin,
c) zvýšený průtok říčky Moravská Sázava a ostatních toků na katastru obce Výprachtice.
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena T 148 s osádkou, AVIA 30
s osádkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob stanoví dle potřeby velitel zásahu
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období
od 15. dubna do 15. října a dále v dalších případech (vyhlášení sucha a nebezpečí požárů).
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena, vyhlášený zákaz kouření, rozdělávání ohňů,
zřízení požární hlídky, pravidelné kontroly, pochůzková činnost. Konkrétní složení požární
hlídky a počet osob bude stanoven dle situace velitelem zásahu, případně velitelem hlídky s tím,
že se musí jednat o nejméně 3 členy hlídky. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje
dle § 27odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto
ustanovení.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje dům
čp. 216 (kulturní dům), dům čp. 390 (Základní škola Výprachtice a Mateřská škola Výprachtice,
dům čp. 3 (objekt obecního úřadu a pošty), dále bytové domy čp. 175, čp. 287, čp. 304, dům
čp. 7 (hasičská zbrojnice s byty), objekt čp. 2 v Koburku (hasičská zbrojnice Koburk) a objekt
čp. 294 ve Výprachticích (sklad obilí).
Požární bezpečnost v kulturním domě, tj. v domě čp. 216 je zajištěna pomocí hlídek požární
ochrany, které zabezpečují požární ochranu po celou dobu konání akce. Konkrétní složení
požární hlídky a počet osob bude vždy stanoveno před konáním akce velitele SDH Výprachtice,
případně velitele SDH Koburk, pokud bude starostou obce Výprachtice k plnění uvedeného
úkolu pověřen.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce
Výprachtice je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce Výprachtice je zabezpečena jednotkami požární
ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec Výprachtice zřizuje jednotku obce, uvedenou kategorii JPO III. Výprachtice a jednotku
JPO V. Koburk, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Výprachtice jsou uvedny v příloze číslo 1 této
obecně závazné vyhlášky obce¨Výprachtice, kterou se vydává Požární řád obce Výprachtice.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice Výprachtice čp. 3 a Koburk čp. 2.
(3)
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Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.) Moravská Sázava – řeka (potok)
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové
vody, apod.):
1. Hydrantová síť
2. Požární nádrž Výprachtice u čp. 7 a dále v Koburku (místní
část) u čp. 48 – stanoviště na komunikaci na hrázi požární nádrže Výprachtice.
Požární nádrž v Koburku na sídlišti Koburk – stanoviště na komunikaci před hrází
požární nádrže.
c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady,
hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.), hospodářská nádrž u
kravína na Malé straně, Výprachtice.
U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku,
využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti atd.
(2) Obec Výprachtice zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného
směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v
článku 5 a jednotce SDH Výprachtice a Koburk.1

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů”
a) požární zbrojnice Výprachtice, pan Petr Pfeifer mladší, tel. 604 857 095 - možnost
spustit sirénu v objektu.
b) vrátnice OEZ s.r.o. Letohrad, provozovna výroby pojistek Výprachtice, tl. 465 391 281
– možnost spustit sirénu v objektu.
c) obecní úřad Výprachtice, tel. 465 391 132.
d) mechanizační středisko AGROSPOL Výprachtice, tel. 465 391 125.
e) dřevařská výroba David Petr, tel. 465 391 130.
f) Luboš Merta, OVAZ Výprachtice čp. 283, tel. 465 391 136.
g) veřejný telefonní automat ve středu obce.
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Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití
požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro
požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro
mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce,
uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci 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 prostřednictví sirén na vozidlech SDH.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu.
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/města 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 v katastru
obce Výprachtice určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
JPO III. Výprachtice,
a JPO V. Koburk (místní část Výprachtic).

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád obce Výprachtice, schválený dne
27.6.2001 .

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

...........................................
Jiří Pfeifer
místostarosta

..........................................
JUDr. Miroslav Stejskal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha číslo 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012, kterou se vydává Požádní řád obce Výprachtice

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Výprachtice, kategorie, početní stav a
vybavení

Typ jednotky

Počet členů celkem, minimální počet

Požární technika - vozidla

JPO III - sídlo Výprachtice čp. 7

Celkem členů 30, minimální počet 1+3

a) T 148 cisterna , SPZ UO 3506
b) AVIA 31 K, SPZ UO 6996

JPO IV – sídlo Koburk čp. 2

Celkem členů 10, minimální počet 1+3

a) TATRA 805, SPZ OU 0870
b) FORD Tranzit, SPZ 4E30615

..............................................

..........................................

Jiří Pfeifer
místostarosta

JUDr. Miroslav Stejskal
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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