Obecně závazná vyhláška obce Košařiska č. 1/2009

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE KOŠAŘISKA
Zastupitelstvo obce Košařiska na svém 39. zasedání dne 16. 9. 2009 schválilo v souladu s §
10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29, odst. 1, písm. o) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární
ochraně), tento Požární řád obce Košařiska.
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
Košařiska za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před možností
zničení požárem.
2. Požární řád určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Košařiska a vztah obce Košařiska k těmto osobám. Určuje povinnosti všech občanů
bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnost všech právnických a
podnikajících fyzických osob, působících na území obce.
Článek 2
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
1. Za plnění úkolů požární ochrany na území obce odpovídá starosta obce.
2. Požární ochranu na území obce Košařiska zabezpečují příslušné orgány obce
v rozsahu daném obecně závaznými právními předpisy1):
a) Zastupitelstvo obce projednává a bere na vědomí stav požární ochrany v obci
minimálně jedenkrát ročně a rovněž po závažných mimořádných událostech,
které mají vztah k požární ochraně,
b) Starosta obce kontroluje dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně.
3. Orgány obce při zabezpečování požární ochrany na území obce Košařiska
spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s HZS MSK,
SDH Milíkov, SDH Košařiska.
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
považují:

a) akce kulturní, společenské, sportovní a jiné, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, prováděné ve vnitřních a venkovních shromažďovacích prostorách,
požární bezpečnost při provozování těchto akcí je zabezpečena jednak
zpracováním směrnic, ve kterých budou uvedeny základní podmínky
k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné a bezpečné
evakuace osob a dále zřízením požární hlídky, konkrétní složení požární
hlídky a počet osob zabezpečuje pořadatel akce,
b) používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení v bezprostřední
přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, např:
- spalování hořlavých látek na volném prostranství s výjimkou
vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem2)
- rozdělávání ohňů v přírodě
- používání topidel k vytápění prostorů
- svařování plamenem a řezání kyslíkem
- nahřívání živic v tavných nádobách a lepenek na střešních krytinách,
Osoby provádějící tyto činnosti jsou povinny postupovat dle podmínek požární bezpečnosti,
jež jsou obsaženy v příslušných právních předpisech3) a technických normách.
c) manipulace s tlakovými nádobami obsahujícími hořlavé a hoření podporující
plyny, např.: skladování, prodej a používání propan-butanu, kyslíku, acetylénu,
d) zpracování dřeva, při kterém se vyskytuje hořlavý prach, např.: dřevozpracující
provozovny, stolařské a truhlářské dílny,
e) manipulace s hořlavými kapalinami, při které nelze vyloučit vznik výbušné
koncentrace, např.: sklady hořlavých kapalin.
Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené pod písmenem c) až e),
jsou povinny mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany, obsahující podmínky požární
bezpečnosti pro danou činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.4)
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) u lesních porostů celý rok s výjimkou zimního období se souvislou sněhovou
pokrývkou,
b) období sklizně sena, obilovin a slámy a období tří měsíců po této sklizni, kdy
hrozí nebezpečí samovznícení uskladněných rostlinných materiálů,
c) období nadměrného sucha, které se vyznačuje minimálním množstvím
dešťových srážek a v důsledku toho i větším počtem požárů zatravněných
ploch a lesních porostů,
d) topné období.
Období nadměrného sucha je vyhlašováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a
zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Košařiska.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) budova základní školy, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena
vydáním požárního řádu školy, pravidelnými kontrolami hasících přístrojů,
b) objekty, kde vznik požáru může ohrozit obyvatele a v nich ubytované osoby,
c) objekty a volná prostranství určená pro konání společenských, kulturních,
sportovních, náboženských a jiných akcí, kterých se účastní větší počet osob,
např.: kulturní areál „Dolek“, hřbitovní kaple,
d) objekty, v jejichž prostorách se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2
a vyšší, např.: místní knihovna.

Článek 4
DRUH A VELIKOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
1. Obec Košařiska nemá zřízenou vlastní jednotku PO pro zabezpečení požární ochrany
na území obce Košařiska. Tyto úkoly plní na základě souhlasu HZS MSK Jednotka
požární ochrany při SDH Milíkov.
2. Obec Košařiska má zřízeny ohlašovny požáru. Požár lze hlásit:
a) na budově hasičské zbrojnice,
b) na budově základní školy,
c) HZS MS kraje, jednotka požární ochrany HZS územního odboru FrýdekMístek, tel. číslo: 150,
d) Policie ČR Třinec, tel. číslo: 158
e) Zdravotní záchranná služba, tel. číslo 155
3. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním
poplachovým plánem je uveden v příloze č. 2 – Výpis z požárního poplachového
plánu HZS MS kraje.
Článek 5
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po bodu jedné
minuty,
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 s tón – 10 s pauza – 25 s tón).
Článek 6
ZDROJE VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ
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
- potok Kopetná
b) umělé
- hydrant v budově školy
- hydrant v parku
článek 7
SANKCE
1. Nedodržování tohoto požárního řádu právnickou nebo podnikající fyzickou osobou při
výkonu podnikatelské činnosti je jiným správním deliktem dle § 58 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nedodržování tohoto požárního řádu fyzickou osobou je přestupkem dle § 46 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8
ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
1. Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické nebo podnikající
fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 5, 6 a
následujících zákona o požární ochraně a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit
povinnosti dané v § 17 a následujících zákona o požární ochraně a § 42 – 44 vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška obce Košařiska č. 8/91.
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

…………………………………….
Jana Kohutová
starostka

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

……………………………………..
Vítězslav Dyrčík
místostarosta

