OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠTĚPÁNOV
č. 1/2004 ze dne 29. 6. 2004
Obec Štěpánov na základě usnesení zastupitelstva 166/9/04 ze dne 29. 6. 2004 podle § 29 odst. 1
písm. o) bod 1.zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
313/2002 Sb., vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Štěpánov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Štěpánov, 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 kategorie JPO V/2 se sídly ve Štěpánově, Moravské Huzové a Stádle. Seznam jednotek,
jejich vybavení a počet členů uveden v příloze č. 1.
Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno
systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 5.
Čl. 4
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení
dalších zdrojů vody pro hašení požárů.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody.
a) přirozené – Šinclova pískovna, řeka Oskava, Chomoutovská pískovna, nová pískovna za
nadjezdem, potok Sitka, Benátky - rybník
b) umělé :1. hydrantová síť
2. požární studny
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu
(příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předá jednotkám požární ochrany.
Čl. 5
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec Štěpánov zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“:
a) Vojenské zařízení 4218
b) STEFA s.r.o., Březecká 3
c) Zemědělské družstvo Moravská Huzová – vrátnice
d) Zemědělský podnik Štěpánov, objekt kravíny Štěpánov
(2) Další místa, odkud lze hlásit požár - telefonní automaty se symbolem čísla „ 150“, mobilní
telefony.
Čl. 6
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) buď signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

b) nebo signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným obecním rozhlasem (napodobuje hlas
trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).
Čl. 7
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Příloha číslo 1
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OLOMOUCKÉHO KRAJE
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požáru 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:
Dislokace JPO

Kategorie JPO

SDH Štěpánov
SDH Moravská Huzová
SDH Stádlo

Počet členů

V/2
V/2
V/2

27
36
22

Požární technika a věcné prostředky PO

Štěpánov – ARO 243, PS 12, PS 8
Moravská Huzová – PS 12
Stádlo – PS 12

Ve Štěpánově dne

30. 6. 2004

Mojmír Lýsek, starosta obce ………………………….
Jiří Běhal, místostarosta obce ………………………….

Vyvěšeno na úřední desky dne:
Sejmuto z úředních desek dne:

Minimální počet členů
v pohotovosti

3+1
3+1
3+1
Počet

1
1
1

