OBEC

RYBÍ

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ,
kterou se vydává požární řád obce Rybí.
Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122 usneslo vydat
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985
Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. l
Úvodní ustanovení
Poţární řád obce Rybí upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel jednotky.
Za poţární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Při pořádaní akcí je nutno respektovat Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
(2) Obdobně platí Nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení poţární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku poţárů, v platném
znění nařízení Moravskoslezského kraje.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Nepřetrţitou sluţbu zajišťuje poţární stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje územní odbor Nový Jičín (tísňové telefonní číslo 150, příp. 112).
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Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1.
Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha
č. 1 je nedílnou součástí poţárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví
do poţární zbrojnice Rybí č. p. 220 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

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 poţárů a další zdroje poţární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah
a)

přirozené
1. Poţární nádrţ na Rybském potoku

b)

umělé
1. Hydrantová síť obce Rybí (hydrant u poţární zbrojnice, objem vodojemů 200 m3)

(2) Obec zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a vhodného směru
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce poţární
ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS MSK, územní odbor Nový Jičín.
(3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen1 umoţnit pouţití poţární techniky
a čerpání vody pro hašení poţárů, zejména udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť
pro poţární techniku, trvalou pouţitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 1 zajistit
volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
V obci Rybí není zřízena ohlašovna poţárů s nepřetrţitým provozem.
Poţár lze hlásit na Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě na čísle:
- 150 - Hasičský záchranný sbor
- 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
K nahlášení lze vyuţít 2 veřejné telefonní automaty na území obce Rybí.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
(1) Vyhlášení poţárního poplachu v obci se provádí:
a) Systémem AMDS pro jednotku poţární ochrany
b) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává systémem AMDS nebo sirénou
umístěnou na budově poţární zbrojnice. (Sirény lze spustit dálkově operačním střediskem
HZS MSK nebo na hasičské zbrojnici ručně vpravo od garáţových vrat.)
(3) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární
poplach v obci vyhlašuje megafonem voláním HOŘÍ.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního
poplachového plánu MSK kraje
je uveden v příloze č. 2
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Marie Janečková
starostka obce

Martin Lapčík
místostarosta obce
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Příloha č. 1:
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rybí

Dislokace JPO
Rybí čp. 220

Kategorie JPO

Počet členů

JPO V.

15

Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 25 ŠKODA 706 RTHP
Kalové čerpadlo Heron
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Minimální počet členů
v pohotovosti
4
Počet
1
1

Příloha č. 2
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v
katastru obce určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky poţární ochrany:

stupeň poţ.
poplachu
I.
II.
II.
III.
III.

jednotka PO
HZS Nový Jičín
JPO I
HZS Nový Jičín
JPO I
Závišice
JPO V
Sedlnice
JPO III
Studénka
JPO II

jednotka PO
Rybí
JPO V
HZS Bílovec
JPO I
Libnošť
JPO V
Suchdol n. Odrou
JPO II

jednotka PO

jednotka PO

Štramberk
JPO II
Kopřivnice
JPO II

Příbor
JPO II
Starý Jičín
JPO II

Hodslavice
JPO III

Frenštát p. Radh.
JPO II

Legenda:
JPO…

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO…

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO….

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území
kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů…

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční
zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti…
Systém AMDS…

minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd
minimálně 1+3
automatický systém odesílání hlasových zpráv

Evidenční č. písemnosti: 54/2011
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne:
Za správnost vyvěšení: Marková Jana
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