VYHLÁŠKA
č. 1 /2013
Obec Podkopná Lhota na základě usnesení zastupitelstva ze dne 20.9.2013 podle § 29 odst. 1
písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
§ 1 odst. 3 písm. 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 Podkopná Lhota 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
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Podkopná
Lhota, která plní v samostatné 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 je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární
ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního
poplachového plánu kraje:
- jednotka HZS Zlínského kraje – kategorie JPO I, Přílucká 213, Zlín
- jednotka SDH Slušovice – kategorie JPO II, Slušovice 144
- jednotka SDH Kašava – kategorie JPO III, Kašava

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Podkopná Lhota
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 krát ročně
a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu velitele jednotky SDH obce Podkopná Lhota. Konkrétní určení
osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Článek 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:
a) uskladňování zemědělských produktů (seno, sláma)
b) lesní práce, pálení klestí a ostatního biologického odpadu
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období sucha a období od 15. března do 31. října v daném roce. V tomto období se zakazuje
a) kouření v lesním porostu ve vzdálenosti do 10 m od lesa
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) objekty určené k zemědělské výrobě (seníky, stodoly, stohy)
b) sklady dřeva a pohonných hmot
c) kulturní zařízení Obce Podkopná Lhota a s tím související přízemní prostory užívané
k prodeji smíšeného zboží
d) myslivecká chata
e) dům pro seniory
Požární bezpečnost v objektech obce, společnostech v obci působících a občanů je zabezpečena
vlastními protipožárními opatřeními.

Článek 4
Povinnosti fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob
a pořadatelů kulturních a společenských akcí
(1) Fyzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci 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 dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení
a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
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 a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo
vzorky k provedení požárně technické expertizy 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.
j) při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) zřizovat ohniště jen v bezpečné
vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení
spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo; pálení je vhodné před jeho započetím
ohlásit na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje (dále jen KOPIS HZS Zlínského kraje) a starostovi obce způsobem uvedeným v bodě k),
přičemž pálení v intravilánu obce – zastavěné části (nevztahuje se na pálení v lesním porostu ve
vzdálenosti 200 m a více od nejblíže umístěného rodinného domu, popř. rekreační chaty) je
povoleno provádět pouze v uvedené dny a stanovený čas (úterý 15:00 – 18:00, čtvrtek 15:00 –
18:00 a sobota 15:00 – 18:00)
k) při spalování klestí (biologického odpadu) vzniklého těžební a pěstební činností lesního
porostu dodržovat tyto zásady:

- ohlásit pálení klestí na KOPIS HZS Zlínského kraje – elektronickým dotazníkem na webu
www.hzszlk.eu, popř. telefonicky na čísle 950 670 222 a starostovi obce na tel. 602 572 382
- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních
případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem 0,5 až jeden metr, ze kterého se
odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,
- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví
stromů,
- ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do
doby vydatného deště,
l) každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obce.
m) každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání
požáru.
(2) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba je povinna:
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v zákonu č.
133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění (§ 5, § 6, § 6a, § 6b, apod.)
(3) Pořadatel kulturních a společenských akcí je povinen:
a) za požární bezpečnost při shromažďování většího počtu osob, při pořádání kulturních a
společenských akcí včetně akcí, jejichž součástí jsou stánkové prodeje a prodeje, produkce
nebo představení efektů s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice,
žhavé předměty, pyrotechnické efekty, plnění balónků hořlavým plynem, ohňostroje, apod.) je
odpovědný pořadatel akce.
b) pořadatel výše uvedeného typu akce je povinen orgány obce Podkopná Lhota o pořádání
akce vyrozumět nejméně 14 dnů předem (pro případ pořádání ohňostrojů, popř.
pyrotechnických efektů je povinna každá osoba, která bude tyto efekty provádět, oznámit
použití nejpozději 7 dnů předem proto, aby byli včas varováni občané a chataři obce a mohli
tak zabezpečit domácí zvířata proti zatoulání)

Článek 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno následovně:
- veřejná telefonní stanice v obci – u Obecního úřadu, Podkopná Lhota 37
- domácí telefonní stanice občanů, popř. mobilní přístroj
- požár se ohlašuje na KOPIS HZS Zlínského kraje
- požár lze ohlásit na těchto tel. číslech:

150 – hasiči
112 – jednotné evropské číslo tísňového
volání
950 670 222 – KOPIS HZS ZLK

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v Článku 1.

Článek 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná Lhota.
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Podkopná Lhota

V

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

10

3+1
Počet

Dopravní automobil AVIA A 30

1

Cisternová automobilová stříkačka ŠKODA 706 RTHP

1

Přenosná motorová stříkačka PMS 8

1

Legenda:
JPO .....................

jednotka požární ochrany.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice na adrese Podkopná Lhota 37 nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Článek 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a
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.)
a.1) potok Kopná, horní část polopropustné hráze, v blízkosti RD – Podkopná Lhota č.p. 135
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody,
apod.)
b.1) vodovodní řád obce Podkopná Lhota – 4 hydranty,
- nadzemní hydrant, Podkopná Lhota č.p. 5
- podzemní hydrant, Podkopná Lhota č.p. 37
- podzemní hydrant, Podkopná Lhota č.p. 129
- podzemní hydrant, Podkopná Lhota č.p. 109
b.2) požární nádrž, Podkopná Lhota č.p.84

c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské
nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám
požární ochrany uvedené/uvedených v článku 5 a jednotce HZS Zlínského kraje územní odbor
Zlín.
(3) 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 a trvalou použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí 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.

Článek 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 vyhlašuje obecním rozhlasem nebo s využitím mobilního telefonu.

Článek 9
Seznam SaP JPO dle požárního poplachového plánu Zlínského kraje
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1.

Článek 10
Závaznost a sankce
Požární řád je závazný pro všechny osoby žijící, podnikající nebo se zdržující na území obce
Podkopná Lhota. Zaviněné porušení povinností stanovených v požárním řádu bude
kvalifikováno jako přestupek dle §78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V takovém
případě hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až 25 000 Kč. Přestupek lze ze strany Obce
Podkopná Lhota (místní samosprávy) řešit také dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v
platném znění, nejde-li o čin přísněji trestný. Například v případě porušení povinností dle
Článku IV odst. 1, písm. j) nebo odst.3, písm, a) a b) zaviněným jednáním proti pořádku ve
věcech územní samosprávy hrozí dle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
pachateli pokuta ve výši až 30 000 Kč.

Článek 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška – Požární řád obce Podkopná Lhota vydaná
2.6.1992

příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2013

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 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 určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

stupeň požárního
poplachu
I.
II.
III.

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO
HZS ZLK
SDH Trnava
HZS ZLK

SDH Slušovice
SDH Fryšták
SDH Neubuz

SDH Kašava
SDH Březová
SDH Vizovice

