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OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKAC. 1/2002
Obec Rohle vydává ve smyslu § 84 odst. 2 písmoi) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích
/obecní zrízení! v platném znení, po schválenízastupitelstvem obce c. usnesení 2/4 e) ze dne
10.12.2002, v souladu s § 29 odst. 1, písmoo) zákona c. 133/1985 SB., o požární ochrane, v
platném znení, tuto obecne závaznou vyhlášku.
pOŽÁRNÍ RÁD
CI. 1
Úcel predpisu
Požární rád stanoví zásady organizace a provádení požární ochrany ( dálejen "PO")
v obci. Urcuje povínnosti fYzickýcha právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob
poverených zabezpecením požární ochrany obce a vztah obce k temto osobám.
CI. 2
Organizace požární ochrany
Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištení obec:
a) zrizuje preventistu PO pro zabezpecení požární prevence,
b) zrizuje zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasicu ke zdolávání požáru, záchranným
pracem a likvidaci následku mimorádných událostí a živelnýchpohrom,
c) jmenuje velitele zásahové jednotky SDH
d) projednává prestupky v oblasti požární ochrany,
e) projednává stav PO v zastupitelstvu, nejménejednou rocne a vždy po závažném požáru
v obci.
CI. 3
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
Právnické a podnikající fYzickéosoby zajištuj4 aby ve všech cinnostech byly
respektovány zásady PO stanovené obecne závaznými predpisy, zákonem c. 133/1965 Sb., o
požární ochrane, v platném znení,zákon c. 50/1976 SB.,(stavební zákon, v platném znení a
dalšími predpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.
Povínnosti fYzickýchosob
1. Fyzické osoby jsou povínny:
A) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotrebicu tím, že:
a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno horlavé látky vcetne paliv
b) nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotrebice, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován
c) bude popel ukládán na bezpecné místo
d) budou dodržovány bezpecné vzdálenosti urcené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zarizovacích predmetu z horlavých hmot
e) minimálnívzdálenost, nelze-liji dokladovat návodem od výrobce, u spotrebicu na pevná
paliva bude 800 mm ve smeru hlavního sálání a 200 mm v ostatních smerech, u
spotrebicu na kapalné a plynné palivo a elektrinu bude 500 mm ve smeru hlavního sálání
a 100 mm v ostatních smerech

-2B) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri skladování horlavých nebo požáme
nebezpecných látek ~ že:
a) budou k jejich skladování používány prenosné obaly k tomu úcelu urcené a úniky
horlavých kapalin odstranovány bezpecným zpusobem
b) pri používání spotrebice na propanbutan budou umísteny provozní kovové tlakové
nádoby na lehko prístupném, dostatecne vetratelném míste, kde se nenachází zdroj
otevreného ohne, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráneny pred povetrnostními a
jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve svet1ících,
na pudách, v garážích, kotelnách, šachtách bytovýchjader, v místnostech tvorících
bytová príslušenství, v místnostech urcených ke spaní a v jiných spolecných prostorách,
koupelnách a únikových cestách
c) tuhá paliva budou skladována oddelene od jiných paliv
d) bude dbána zvýšená opatrnost pri skladování látek majících sklon k samovznícenínebo
skladování a používání horlavých nebo jiných látek, které mohou zpusobit požár nebo jej
dále rozširovat
e) bezpecnostní vzdálenosti volných skladu sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálne:
- 300 m od firem, v nichž se na volném prostranství uskladnují lehce vznetlivé látky
- 100 m od ostatních firem zemedelských stredisek a lesu
- 60 m od verejné komunikace
- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby v obc~ cinné skládky domovního odpadu,
volného skladu sena a slámy
30 m od krajního vodice el. vedení o vysokém napetí
C) pocínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru pri manipulacis otevreným ohnem
zejména ~ že:
a) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v dobe sucha
b) pri spalování odpadu budou zrizována ohnište jen v bezpecné vzdálenosti od budova
horlavých materiálu, spalovat pod dozorem dospelé osoby, po skoncení spalování ohen
uhasit a popel uložit na bezpecné místo
c) pri spalování odpadu vzniklého težební a pestební cinnosti lesního porostu budou
dodržovány tyto zásady:
- oznámit pálení klestí na územne príslušnou ohlašovnu požáru požární stanice HZS
okresu
- tuto cinnost provádet dospelou osobou, v dobe snehové pokrývky, v ostatních prípadech
musí být místo k pálení izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý
horlavý materiál až na minerální pudu
- nezakládat ohnište na parezech nebo vjejich bezprostrední blízkosti a dále v blízkosti
stromu
ohnište opustit, bude-li vyhaslé a rádne prolité vodou
-jednotlivá ohnište následne kontrolovat alespon lx denne po dobu tri dnu nebo doby
vydatného dešte
- v lese nebude kourit, odhazovat horící nebo doutnající predmety
- v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdelávat nebo udržovat otevrené ohnište (vyjma
cl.4 bod l.C/c)
D) zajištovat pravidelné cištení a kontrolu komínu, kourovodu a spotrebicu paliv v objektech
ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhutách stanovených právním predpisem a odstranovat
zjištené závady
E) udržovat topenište, komíny a kourovody v rádném stavu a nepoužívat komíny a spotrebice
paliv, u nichž byla zjištena závady bránící jejich bezpecnému užívání, až do jejich
odstranení
F) plnit príkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na oznacených místech
G) udržovat porádek na pudách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých muže dojít ke
vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu
H) vytváret v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
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požáru a zách. práce, neskladovat ruzné materiály a predmety tak, aby znemožnily prístup
k rozvodovým zarízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce
I) udržovat volné chodby, schodište a další únikové cesty a východy
J) obstarávat v souladu s predpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zarízení a jiné
vecné prostredky požární ochrany
K) rádne vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svéhojednání, aby
nezpusobily požár a dále pecovat o rádný dozor nad detmi, dbát o to, abyjim byl zamezen
volný prístup k zápalkám a horlavým látkám
L) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k overení dodržování
predpisu a požární ochrane a odstranít zjištené nedostatky ve lhute urcené temito orgány
2. Fyzické osoby nesmí:
A) provádet práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou zpusobilost
požadovanou pro výkon takových prací
B) poškozovat nebo zneužívat hasici prístroje nebo vecné prostredky požární ochrany
C) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodarením v lese
D) vypalovat travní'porosty bez souhlasu obce
Porušení uvedených povinností, bude-li naplnena skutková podstata prestupku, se postihuje
dle zákona C.200/1990 Sb., o prestupcích, v platném znení.
CI. 4
Jednotky SDH obce
Obec zrizuje zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasicu: 21 clenu
1 družstvo v poctu 5 clenu
Technícké vybavení - hasící agregát PS 12, automobil AVIE 30K SPZ: SU-65-96
pro prepravu clenu zásahové jednotky - skríDováAVIE 30K SU-65-96
CI. 5
Zdroje požární vody
Obcí j sou stanoveny následující zdroje požární vody:
1. Hydrant u teletniku v Rohli
2. Vodní nádrž Rohle
Požární nádrže Rohle 3
Požární nádrž Janoslavice
Požární nádrž Nedvezí
CI. 6
Oznamovny požáru
V katastru obce jsou tyto oznamovny požáru:
1. Obecní úrad Rohle C.56, tel. 583254025,254018
tel. budka Rohle 583254034
velitel JPO Rohle František Lass, Rohle 102 tal. 776194200
tel. budka Janoslavice 583435292
Staníslav Mužík, Nedvezí 80 tel.583233858

CI. 7
Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je místm jednotce SDH obce vyhlašován následujícícmzpusobem:
ROZHLASEM
K overem požárního rádu obce, zejména akce schopnosti zásahové jednotky SDH obce,
vecných prostredku PO, použitelnosti zdroju požární ochrany, spojem, zarízem pro vyhlášer
požárního poplachu a pripravenosti fyzických osob pro prípad vzniku požáru se vyhlašuje
proverovací cvicem.
CI. 8
Výpis z poplachového plánu okresu
1. stupen - HZS OL
PS Zábreh
JPO ID Rohle
JPO n Libina
2. stupen - HZS OL
PS Šumperk
JPO ID Dlouhomilov
JPO n Mohelnice
CI. 9
Tato vyhláška se vyhlašuje dnem 10. 12.2002 a nabývá úcinnosti dnem 1. 1.2003
Dnem úcinnosti se ruší platnost vyhlášky c. 7/1999, schválenéZO dne 25.7.1999
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