OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE KOZMICE
č. 3/2001,
kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE KOZMICE

Zastupitelstvo obce Kozmice se na svém zasedání dne 11. 12. 2001 schválilo podle
§ 10 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů
v souladu s § 29 odst. 1) písm. o 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998
Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. ( úplné znění č. 67/2001 Sb.) a v souladu
s § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární
ochraně tento požární řád :

Článek 1.
Základní ustanovení
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Článek 2.
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO 5, za jejichž činnost
odpovídá velitel jednotky.
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. Plněním úkolů na úseku požární
ochrany je pověřen člen rady obce.
Článek 3.
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Při pořádání akcí v sále obecní restaurace a na veřejných prostranstvích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob, je nutno respektovat tuto vyhlášku k zabezpečení požární
ochrany.
Článek 4.
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Nepřetržitou službu zajišťuje hasičská stanice HZS Moravskoslezského kraje
v Hlučíně ( tísňové telefonní číslo 150).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána sirénou.
Článek 5.
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její počet stav a vybavení
Obec Kozmice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů JPO 5, která provádí
hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a
plní další úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů
jednotky sboru dobrovolných hasičů je 13 a je vybavena :
- požární vozidlo LIAZ CAS 25
- vozidlo AVIA 30
- 1 ks PPS 8
- l ks benzínová motorová řetězová pila.
Článek 6.
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Jako zdroj požární vody slouží požární hydranty a nádrž u lesa.
Kontrolu požárních hydrantů provádí SmVaK a.s. Opava a členové jednotky SDH obce
Kozmice. Kontrolu nádrže u lesa zajišťuje Obecní úřad Kozmice.
Zdroje vody jsou trvale použitelné.
Článek 7.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
Pro potřebu velkého množství vody lze použít vodu z řeky Opavy, případně z jezera
štěrkovny a ze soukromých studní.
Zdroje vody jsou trvale použitelné.
Článek 8.
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení
Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach
v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru.
Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „ Ohlašovna požárů“,
vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a
řídit se řádem ohlašovny požáru.
Ohlašovnami požáru v obci Kozmice jsou :
Obecní úřad Kozmice, por. Hoši 3,
Rodinný dům - ing. Margit Glösslová, Horní konec 28, Kozmice
Jako další místa pro hlášení požárů slouží veřejné telefonní stanice:
- u budovy obecního úřadu v Kozmicích
- u autobusové zastávky na ul. Hlavní,
které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150.

Článek 9.
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů v obci se provádí
sirénou v délce 2 x 25 sekund s přestávkou 10 sekund.
Požární poplach v obci může být vyhlášen spuštěním sirény tlačítkem umístěným
vedle vjezdových vrat hasičské zbrojnice, ulice por. Hoši 3, nahlášením požáru občanem
na číslo 150, případně ohlášením na ohlašovnu požáru, která zabezpečí nahlášení požáru
na linku 150 a operační středisko spustí sirénu.
Zkouška sirény se provádí vždy spuštěním dálkovým signálem z centra operačního
střediska HZS.
Článek 10.
Výpis z požárního poplachového plánu okresu pro obec Kozmice
Stupeň
Předurčené jednotky ve stupni poplachu
poplachu
JPO
JPO
JPO
1.
HS Hlučín JPO I.
JSDH Dol. Benešov JPO III. JSDH Kozmice JPO V.
2. JSD Hlučín JPO III.
JSDH Bolatice JPO II.
JSDH Vřesina JPO III.
3. JSD Kravaře JPO II.
JSDH Šilheřovice JPO III.
JDSH Píšť JPO II.
3. HS Opava JPO I.
JSDH Závada JPO V.
JSDH Bohuslavice JPO V.
3. JSDH Bobrovníky JPO V. JSDH Darkovičky JPO V.
JSDH Darkovice JPO V.
Z.

Dle rozhodnutí operačního střediska

Článek 11.
Vymáhání plnění
Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 000,-Kč.
Článek 12.
Ustanovení společná a závěrečná
Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající
fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 54 a násl. zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost
fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a §§ 42 - 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prvenci).

Ćlánek 13.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002.

Kristina Osmančíková, v. r.
starostka obce

V Kozmicích 12. 12. 2001

Gerda Vavřincová, v. r.
místostarostka obce

