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poŽxnxÍ ŘÁu oBCE rEŠaNY
Zastupitelstvo obce Lešany Se na svém zasedánídne 22.3.2013 usneslo vydat na základě
ustanovení$ 10 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) zákonač. 12812000Sb., o obcích (obecní
zÍizeni),ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ,"zákono obcích,,),$ 29 odst. 1 písm.o) body
1 a 2 zákona č. 133/1985Sb.. o požámi ochraně,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen
,zákon opožárni ochraně..)a na zák|adě ustanovení$ 15 naŤizenivlády č. I72l200l Sb.,
k provedeni zákona o požárniochraně, tuto obecně záv aznou vyhlášku:
Článek 1
Zák|adní ustanovení
Požárnířád obce Lešany upravuje organizaciazásady zabezpeěenípožárniochrany nauzemi
jejich Životůa majetkupřed poŽáry.'
obce za účelemochrany zdravi občanů,
Článek 2
Vymezení činnostiosob pověřených zabezpečovánímpožárníochrany
l ) Dle zákona o obcích2a zákona o požárníochraně3odpovídá za p|něnípovinností na ťrseku
požárníochrany nauzemí obce Lešanystarostaobce.
2) Zastupitelstvo obce Lešany projednává stav poŽární ochrany v obci nejménějedenkrát
ročněa vždy po závažnýchmimořádných událostech majícíchvztah kpoŽární ochraně,
poskytovánípomoci při Živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
3) K zabezpeěeníúkolů podle odstavce l obec Lešany pověřuje kontrolou dodržování
povinností,stanovenýchpředpisy o požámi ochraně starostuobce a velitele JPo V.
ČHnek 3
Podmínky požárníbezpečnostipři činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místnísituaci
|) Za činnosti,při kterých hrozí nebezpečívzniku požáru, se dle místníchpodmínek
považuje:
a) spalování hořlavýclr látek na volném,prostranství,kterým Sepro účelytohoto poŽárního
řádu rozumí např. veřejné prostranství"nebo jiné - neveřejné-prostranství,s výjimkou
plošnéhovypalováníporostů,kteréje zakázáno právnímpředpisem., Pro bezpečné
provádění
těchto činnostístanovujeobec Lešanynásledujícípodmínky:
l. místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedocháze|o ke vznícení okolních
hořlavých předmětů,porostůa hořlavých konstrukcíobjektůvlivem sálavéhotepla, úletem
žhavýchčástic,vedenímtepla apod.,

2. ohništěrnusíbýt zabezpečenotak. aby nedošlok přeneseníolrně přes suclréporosty nebo
okolníhořlavý materiálna dalšíprostorymimo ohniště,
3. spalování není moŽné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období
dlouhodobéhosucha,opři vysokých venkovníchteplotácha z,avětrnéhopočasí,
4. spalováníhořlavých látek smí provádět pouze osoba staršíl8 let, osoby mladšímohou tuto
činnostprovádětjen za dozoru osoby starší18 let,
5. ohniště určenéke spalování můŽe mít průměr maximálrrě 2 m a výška spalovaných
hořlavýchlátek nesrnípřesáhnout1,5m,
6. pokud je spalováníprováděno na poli se strništěm,místopálení se oborá^
pruhem alespoň
1 m širokýma plocha, na kterézbytky jsou spalovány,nesmípřesáhnout5 m2.
7. pŤi činnostiuvedenév předchozím bodě je nutnézajistit po dobu 8 hodin od ukončení
spalování přítomnost nejménědvou osob starších18 let vybavenými hasicími prostředky
a místokontrolovat,
8. právnickým osobám a podnikajícímfyzickým o-sobámpro období příprav a spalování
hořlavých látek stanovídalšíopatřeníprávnípředpis,/
9. povinnosÍi.zákazy a jiná omezení stanovená zvláštnímiprávními předpisy nejsou tímto
dotčeny.
b) rozdělávání ohňů na volném prostranství, kterým Se pro účelytohoto poŽárníhořádu
rozumínapř. veřejnéprostranstvío
nebojiné - neveřejnéprostranství.Pro bezpečné
provádění
činností
stanovujeobec Lešanynásledující
podmínky:
1. místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem,jak je Stanovenov článku 3 odst. 1
písm' a ) tohoto poŽárníhořádu,
2. místo pro rozdělávání ohně rnusí bý izolováno od hořlavých látek, např. obloženim
kameny, vývořením ochrannéhopásma nebo odkopánímpůdykolem ohniště,
3. oheň smí rozdělávat jen osoba starší18 let. osoby mladšínrohou rozděIávatoheň jen za
přítomnostiosoby starŠí
18 let,
4. oheň se nesmíponechávatbez dozoru a ohništělze opustit až po úplnémvyhasnutíohně,
jeho zalitívodou nebo zasypánímzeminou,
5. ohně nelze rozdělávat v obdobísucha,vysokých venkovníchteplot azavětrnéhopočasí.
c) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Pro bezpečné
prováděnítěchto
činností
stanovujeobec Lešanynásledující
podmínky:
|. zapá|enésvíčky,louče, petrolejovélampy musí bý umístěny na nehořlavé podloŽky
V dostatečné
vzdálenosti od závěsů. zác|on nebo hořlavých předmětů,nesmí být ponechány
bez dozoru a musíbý zajištěnyproti převrhnutí,
2. žhavépředměty musí být uloŽeny na požáměbezpečnámístaa nevychladlý popel z topidel
a saze z komínamusí být uloŽeny do nehořlavých uzaviratelnýchnádob tak, aby se zabránilo
rozfoukáníjejich obsahu'
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d) svařování, 1ímžse rozumí tepelné spojování, drážkováni a tepelné dělení kovových
i nekovových materiálůpokud jsou prováděny otevřenýnrplanrenem,elektrickým obloukem.
plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním. jakož
i pouŽíváníelektrických pájedel a benzinových pájecíchlampa používáníotevřenéhoohně při
provádění těchto ěinností stanoví
nahříváníživic ztavných nádob' Podmínky pro bezpečné
právnípředpis.
zvláŠtní
prováděnítěchto činnostístanovuje
e) manipulace s hořlavými kapalinami. Pro bezpečné
obec Lešanynásledujícípodmínky:
1. přelévání rrebo přečerpáníhořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob,
vzdá|enostiod
kontejnerůk tomu určenýcha na místechdostatečněvětraných a v dostatečné
moŽných zdrojů zapá|ení,
2. pÍi činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným
hořlavých barev a laků,
ohněm, stejnépodmínkyplatípro nanáŠení
3. dalšípodmínkyjsou stanovenyzvláštnímprávnímpředpisem.q
prováděnítěchto
Í) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Pro bezpečné
podmínky:
činností
stanovujeobec Lešanynásledující
1. při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit apoužívatotevřený oheň. Stejně tak se
zakazuje používatotevřenéhoohně ke zkoušenínetěsnostíobalů' armatur. hadic a rozvodů
s hořlavými plyny,
2. lahve a sudy s hořlavými plyny musí by.tchráněny před nárazem, lahve musí bý zajištěny
proti pádu a sudy proti samovolnémupohybu,
3. dalšízákazy a omezenípři skladovánía ukládáníhořiavých piynů fyzickými osobami jsou
l0
stanovenyzvláštnímprávnímpředpisem.
prováděnítěchto činnostístanovujeobec Lešany
g) používáníbalonků štěstí.Pro bezpečné
podmínky:
následující
l. balonky štěstílze používatpouze k účelua způsobemstanovenýchdle návodu k pouŽití,
2. balonky štěstísmí obsluhovatpouze osoby starší18-ti let' Balonky štěstíje tato osoba
povinná uchovávat mimo dosah dětí,nesmínechatbalonky štěstídětem na hraní.
lze vypouštětpouze zabezvětÍi,
3. balonky štěstí
4. v blízkostimanipulace s balonky štěstínesmíbýt žádnéhořlavépředměty,
5. balonky štěstínesmí být vypouštěny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo
výbušnin,ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují - např. zemědělskéobjekty,
staniceapod.,
čerpací
6. vypouštěníbalonků štěstínesmí bý prováděno v době zvýšenéhosucha nebo v blízkosti
je
ploch s dozrávajícímobilím, suchých luk, lesůa elektrickéhovedení.obzvláště nebezpečné
vypouŠtění
balonků štěstípři velkém shromáŽděníosob a dětí bez dozoru dospělých nebo
pod
vlivem
alkoholu,
osob
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7. balonky štěstílze vypouštětpouze na volném prostranstvi vŽdy nejméně 100 metrů od
balonkůštěstí
nejbližší
budovy, lesa či stromů.elektrickéhovedenía podobně.VypouŠtění
je
zónách
zakázátto,
v obytných
8. osoba.která vypustívolně balonky štěstína oblohu se vystavuje riziku za|oženípožáru.Za
totojednáni ji hrozi postih podle zákona o požárníochraně,
9, za veškerépřípadné škody vzniklé v souvislosti s balonky štěstí nese vždy osoba
manipulujícís balonky štěStía to i v případě. pokud bylo s balonky štěstímanipulováno
v souladu s návodem k použití.
prováděnítěchto činnostístanovujeobec
h) používánízábavnépyrotechniky. Pro bezpečné
Lešanynásledujícípodmínky:
1. zábavnou pyroteclmiku lze používatpouze k účelua způsobemstanoveným dle návodu
k pouŽití,
2. pouŽivání zábavné pyrotechniky nesmí být prováděno v době zvýšenéhosucha nebo
v blízkosti ploch s dozrávajícímobilím, suchých luk, lesů a elektrickéhovedení.obzvláště
je pouŽívánítěchto výrobků při velkém shromáŽděníosob a dětí bez dozoru
nebezpečné
dospělýchnebo osob pod vlivern alkoholu,
3. za veškerépřípadnéškodyvzniklé v souvislosti s manipulacínese vŽdy odpovědnostosoba
manipulujícía to i v případě. pokucl bylo s výrobkem nranipulováno v souladu s návodem
k pouŽití.
podmínek
vzniku požáru se dle nrístních
2\ Za objekty se zvýšenýmpožárnímnebezpečím
povaŽuji zejménaobjekty ve kterých se současněnacházi 200 a více osob a více osob, např.
obyné budovy,ll nebytovéprostory, kulturní a sportovni zaÍizeni, nákupní centra, školy
a další.Dále pak sklador,acíprostory hořlavin. např. pevných látek, kapalin a plynů' a|e téŽ
např' hromadné garáŽe a další.Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny
zákonem o požámíochraně.l2
a) Fyzickéosobyjsou zejménapovinny:
1. Vytvářet v prostorách ve svémvlastnictví nebo uŽívánípodnrínkypro rychlé zdoIávání
poŽárůapro záchrannépráce,
2. počínatsi tak, aby nedocháze|oke vzniku požárupři skladování a používáníhořlavých
nebo poŽárněnebezpečnýchlátek a marripulacis nimi.
b) Právnické osoby jsou zejména povinny vývářet podnrínky pro hašení požárŮ
azác|.tannépráce, udrŽovat volné příjezdovékomunikace, únikovécesty a volné přístupy
k nouzovým východům.
požáru se dle místníchpodmínek považuje:
nebezpečí
3) Za dobu zvýšeného
a) období dlouhodobého sucha, které můŽe b1ýtvyhlášeno během kalendářního roku.
PovaŽuje se Za něj období s dlouhodobým nedostatkemsráŽek. nízkou půdnía vzdušnou
vlhkostí s dlouhodobě rysokou teplotou vzduchu. období dlouhodobéhosucha vyhlašuje
podle místníchpodmínekstarostaobce.
V tomto období Se povaŽuje za bezpečné,kdyŽ je dodrŽován přísný zákaz kouření
arozdě|áváni ohňů, použiváni otevřeného ohně a odhazování Žhavých, hořících nebo
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doutnajícíchpředmětůa nedopalkůcigaret napříkladv lesníchporostech,v suchých travních
porostech,na plochách zemědělskýchkultur. ve skladechpícnin,obilovin, slámy
a úsudků
a v nrístechv přírodnímprostředívytrŽívanýchk rekreačním
účelům.
b) topné obdobíocoŽ je doba zvýšenéhonebezpečí
vzniku poŽáruza něž Se pro účelytohoto
poŽárníhořádu povaŽujezpravidla obdobíod 15. 10. do 15. 5' následující.ho
kalendářního
roku. kdy jsou pouŽíványspotřebičepaliv určené
k vytápění.
Pro bezpečné
prováděnítěchtočinností
Stanovujeobec Lešanynásledující
podmínky:
i. dodrŽováni bez'pečnostní
vzdálenosti spotřebičůpaliv od povrchů stavebníchkonstrukcí,
podlalrovékrytiny a dalšíchhořlar,,ýchpředmětů.kteréjsou stanovenyv původnídokumentaci
výrobce nebo dovozce spotřebičů(např. v návodu k obsluze). Vostatních případech
dodrŽováníbezpečné
vzdálenosti spotřebičů
od hořlavých hmot stanovujevylrláŠka.|1
2. dodrŽování bezpečnostnívzdálenosti kouřovodů od povrchů stavební konstrukce
zhořlavých hmot, tj.400 *200 mm dle ČsN oo l201, pokud tyto bezpečnostní
vzdálenosti
nebyly stanovenyzkouškamiv příslušném
zkušebnínrústavu.
3. udrŽováníkomínůa kouřovodův takovémstavebnětechnickémStaVLl,aby byla zajištěna
požárnibezpečnostpři provozu připojenýchtepelnýchspotřebičů'
4. dodrŽováníbezpečnévzdálenosti 1 m od vnějšíhopovrchu komínovéhotělesa v případě
uloŽenýchhořlavých látek v půdnícha sklepníchprostorách,
5 ' zachovánívolrréhopřístupunejméně1 m k vybíracíma vymetacínrdvířkůmkomínových
lávkách ajejich udržovánív bezpečném
Stavu.
6. zabezpečováníčištěnía kontroly konrínůvlastníky nebo správci objektů ve lhůtách
a způsobemstanovenýmzvláŠtním
právnímpředpisem,la
7. zákazy a jiná opatřenípři instalaci,umíst.ování,
užívání.
obsluze a udržběspotřebičůpaliv
určenýchk vytápěníobjektůstanovenézv|áštnimiprávnínripředpisy nejsou výse uvedenymi
článkydotčeny.l5
Čhnek 4
Způsob n epřetržitéhozabezpečení
požárníochrany
1) Přijetí ohláŠerrí
poŽáru,Živelnípohronryčijiné mirnořádnéudálosti v katastruobce Lešany
.|e
zabezpečeno
systémemohlašovenpoŽáru,uvedenýchv článku9.
2) ochrana Životů, zdraví a majetku občanůpřed poŽáry, Živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastruobce Lešanyje zabezpečena
jednotkou požárníochrány.
uvedenouv článku5.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovo|nýchhasičůobce, kategorie,početnístav a vybavení
1. obec LeŠanymá zřizenujednotku sboru dobrovolnýchhasičůobce Lešarry(dále jen
,.JSDH obce Lešany..),která je zaŤazenana základ,ěNařízeníolornouckého krajě č..412ď02.
kterým se stanovípodmínky plošnéhopokrytí uzemi olomouckého kraje jednotŘami poŽárni
ochrany' ve zněnípozdějšíchpředpisů'v kategoriiJPo V.ló

2. o nasazeníJSDH obce Lešany kvýjezdu kpoŽáru nebo kjiné mimořádrréudálosti
rozhoduje operačnía informačnístředisko Hasičskéhozáchrannéhosboru olomouckého
kraje.
3. ČlenovéJSDH obce Lešany Se při vyhlášeni požámíhopoplachu co nejrychleji musí
dostavitdo poŽárnízbrojnice v Lešanechč.p.l37. nebo na jiné místo,stanovenévelitelem
jednotky.
4. Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Lešany můŽe starosta vyhlásit cvičný požární
poplach.rT
5. Velitele jednotky SDH, po vyjádření hasičskéhozáchrannéhosboru kraje kjeho
způsobilostivykonávat funkci velitele. jmenuje a odvolává starosta obce. PřihlíŽí při tom
k návrhu občanského
sdruženíSDH obce.
v jednotceprůkazem'
6. Členové
JSDH obce Lešanyprokazujísvéčlenství
7. Zptsob trvalého zabezpečenípožárníochrany
Trvalá pohotovostpro účelyobceje zajištěna:
a) nepřetrŽitousluŽbou Hasičskéhozáchrannéhosboru olomouckého kraje, územníhoodboru
v Prostějově,Wolkerova 6,
b) nařízenoupohotovostíčlenůvýjezdovéhodruŽstvaJSDH obce Lešany' která je ve spojení
pomocímobilníchteleÍbnů.
Početjednotek:
Početčlenůcelkem:
Početčlenův pohotovosti:
Funkce:
Velitel jednotky:
Velitel druŽstva:
Strojník:
Hasič:

1
9
5
1
2
2
4

Rozdělení jednotek požárni ochrany dojednotlivých stupňů poŽárního poplachu (výpis
z Nařízení olomouckého kraje č' 312006, kterýnr se vydává PoŽárni poplachový plárr
olomouckéhokraje, ve zněnípozdějšíchpředpisů)- viz přílohač.l tohoto požárníhořádu.
VybaveníJSDH obce Lešany- viz přílohač.3 tohotopoŽárníhořádu.
článek 6
Přehled o zdrojích vody a dalšíchzdrojů pro hašenípožárůa podmínky
jejich trvalépoužitelnosti
l) obec Lešany stanovujetýo unrělézdroje vody pro hašenípožár,j,a zdroje požárnívody,
kterésvou kapacitou,umístěníma vybavenímumoŽníúčinnýpožámi zásah:
a) ) hydranty (přiloŽenamapa rozmístěnívodníchhydrantův obci),
b) poŽárnínádržr'areálu Rybníček.
2) Pro účelytohoto poŽárníhořádu se rozumí:
a) poŽárnívodou voda pro hašenípoŽárt,

mobilní
b) odběrnímmístemmísto na zdroji požárnivody vhodnék odběru vody pro haŠení
poŽárni technikou,technickými prostředky požárníochrany,
c) zdrojem vody pro hašenípožáru a záchrannépráce vodní zdroj, který má vnějšíodběrní
místo a který byl určenpro potřeby hašenípožári,jiné technicképráce a cvičeníjednotek
poŽárniochrany a sloŽek integrovanéhozáchrannéhosystému.
3) obec Lešany stanovuje tímto poŽárnímřádem zdroje vody pro hašenípožárůa na nich
odběrná místa.Přehled o zdrojích vody pro hašeníje uveden v příloze č.2 tohoto poŽárního
řádu.
4) Tímto požárnim řádem nejsou dotčenypovinnosti týkajícíse zabezpečenipožárnívody
u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat
a zabezpečovatv potřebném mnoŽství zaÍizeni pro zásobování požámí vodou. Systém
zásobování poŽárni vodou u těchto objektůdle zákona o požárniochraněje výhradně jejich
povinnost.l8
Článek z
Zák|adní požadavky na použitelnostzdrojů požárnívody
|. Zák|adnímipožadavkyna pouŽitelnostzdrojůpožárnívody a odběrníchmístjsou:
a) vydatnostvodního zdroje nebo odběrníhomísta daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo
průtokovýmmnoŽstvímna odběrnímmístě,
b) příjezda přístupke zdroji požárnivody a k odběrnímumístu.
2. Vydatnost vodníhozdroje nebo odběrníhomístadaná zásobouvody ve vodním zdroji nebo
prutokovým mnoŽstvímna odběrnémmístěmusí splňovatpodmínkypříslušnýchtechnických
norem.
3. Zdroje vody a odběrnímístajsou povaŽoványza požáměbezpečnostnizaŤizení($ 2 odst. 4
vyhlášky č.24612001Sb., o požárniprevenci). Provoz, kontrola a udržbya opravy požárně
bezpečnostnichzaÍizeníse provádějí dle příslušnýchprávních předpisů a norem nejméně
jednouzarok ($ 7 odst.4 vyhláškyč.24612001
Sb., o požámiprevenci)'
4. Dokumentaceo výsledku kontroly provozuschopnostizdroje vody a odběrníhomístapodle
předchozíhoodstavcemusíbý uloženatak, aby byla dostupnáorgánůmpoŽárníhodozoru.
5. Vlastník a provozovatel,popř. správce a uŽivatelzdroje vody je povinen:
a) udrŽovat příjezdovékomunikace ke zdroji vody a odběrní místa v kaŽdé ročnídobě
v provozuschopnémStavu,
b) projednatprováděníprací,kteréomezujínebo znemožňujípouŽitízdroje vody pro účely
poŽá:"níochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpeěeni
požárniochrany,
c) oznámit každéznemožněnípoužiÍízdroje vody pro uče|ypožámí ochrany (např' sníŽení
mnoŽstvívody) a změnu v příjezdovékomunikaci nebo odběrnéhomísta neprodleně místní
jednotce požárníochrany aHZS kraje.

6. Vlastník nebo uŽivatel zdrojůvody pro hašenípožártje povinen tyto udrŽovatv takovém
Stavu, aby bylo umoŽněno pouŽití poŽárnítechniky a čerpánívody pro hašenípoŽárů({ 7
odst. 1 zákona o požárniochraně).
7. obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnostiodběmých míst na zdrojích požá.:rrí
vody, kteréjsou uvedeny v poŽárnímřádu obce. o těchto kontroláclr vede záznamy. obec
nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloŽí
záznamy o kontrole požárněbezpečnostnichzaŤizení($ 7 odst. 4 vyhlášky č. 24612001Sb.,
o poŽámíprevenci)'
8. Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec
v zastavěnéčástiobce osazenínadzemníchhydrantůjakoŽto odběrníchmíst.
9. odběrní místoje místo na zdroji poŽárnívody, určenépro zásobováni požárnítechniky
nebo technických prostředkůpoŽárníochranypři zásahujednotky požárniochrany.
10. odběrnímístajsou:
a) nadzemnía podzemníhydranty, požámi výtokovéstojany, plnícímísta na vodovodu pro
veřejnou potřebu,
b) čerpacístanovištěna vodníchzdrojíchpřirozenéhopůvodunebo na víceúčelových
vodních
zdrojích.
11. odběrní místamusíbýt navrženaa provedenav souladu s příslušnýmiprávními předpisy
a technickými normami.
12.Čerpací
stanovištěmusísplňovattýo poŽadavky:
a) musí mít zpevněnéplochy pro zajištěníodběru požárnivody mobilní poŽárnítechnikou
nebo přenosnými zásahovými prostředky (např' požámistříkačka),
b) musíbýt napojenona Zpevněnoukomunikaci umoŽňujícípÍíjezdmobilnípožárnitechniky,
c) musí bý označenoštítkenrs nápisem ,, POŽÁRNÍ vooa
1 5 0c m .

', štítekse umíst'uieve výši min.

d) místočerpánímusíbýt udrŽovánov pouŽitelnémstavu i v zimních měsících,
e) kde nelze zřidit čerpacíStanoviště,musí bý zÍizena alespoň taková místa čerpání,která
jsou dosaŽitelnávozidel do 3,5 tuny s přenosným požámímčerpadlem.
Článek8
Příjezd a přístup ke zdroji požárnívody a odběrnímu místu
1 Přístupovékornunikace rnobilní požárniteclrniky ke zdroji poŽárnívody musí splňovat
podmínkypříslušnýchnoren.l.
2' Vlastník. provozovatel popř. správce vody je povinen zajistit trvale volný pŤijezd
k odběrnímumístu na zdroji vody pro mobilní techniku. V obtíŽněpřístupnýchmístech se
způsobzajištěnípřístupustanovípo dohodě s HZS kraje'

3. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným
odběrním místůmna vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požárni ochrany při
likvidaci požáru.

Čtánek9
Seznam ohlašovenpožárůa dalšíchmíst,odkud lze hlásit požár a způsobjejich označení
obec má zŤizeny2 ohlašovnypožáru.
a) v budověúřaduobce Lešany,79842 Lešanyl 11, tel. 582373|89
b) veřejnýtelefonníautomatpřed budovouobecníhoúřadu,te|.582373222
Tísňovávolání:
a) v budověúřaduobce Lešany,79842 Lešany111,tel. 582373189
b) veřejný telefonníautomatpřed budovou obecníhoúřadu,tel.582373222
l) K ohlášenípoŽáru můŽebý pouŽit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný
telefon napojenýna veřejnou síť.
2) Telefonníčíslona ohlašovnupoŽáru(tísňovoulinku) je 150 nebo 112 (ednotnéevropské
číslotísňovéhovolání pro zák|adní sloŽky integrovanéhozáchrannéhosystému- hasiči,
policii, záchrannouslužbu).
3) Existence samostatných ohlašoven požári zŤizovanýchprávnickými a podnikajícími
osobami a jejich činnostnenítouto obecně závaznou vyhláškoudotčena.
ČHnek 10
Způsobvyhlášenípožárníhopoplachu
Signál ,,požárnipoplach..sloužíke svoláváníjednotekpožámi ochrany a vyhlaŠujese takto:
1. elektronickou sirénounapodobujícíhlas trubky troubícítón ,,Ho-ŘÍ.., ,,Ho-ŘÍ... Celková
doba signálu je 60 sekund. Tento signál můžebýt doplněn hlasovou zprávou ,,Požární
poplach",
2. rotačnísirénoutónem v délce 25 sekund. mezerou l0 sekund a opět tónem 25 sekund.
Celková doba signáluje 60 sekund,
3. pomocí určenýchpagerů,a určenýchmobilních telefonů,kterése nacházi u členůJSDH
obce Lešany,
4. místnímrozhlasem,
5. v případě poruchy technických zaŤizeni pro vyhlášeni požámíhopoplachu se požární
poplach v obci vyhlašujekostelnímizvony.
Čhnek 11
Sankce
Porušenípovinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
|9
zvláštníchpředpisů.

Clánek 12
Ustanoveníspolečná,přechodná a záv ěrečná
1. Tímto poŽárnímřádem nejsou dotčenypovinnosti týkajícíse zabezpečení
poŽárníochrany
v obci Lešanystanovenédalšímiprávnímipředpisy.20
2. Tato obecnězávazná whláška nabývá účinnosti
dnem 23.4.20|3.

- - - . - , . t

Stanislav Faltýnek
místostarosta

i,w:

Ing.Vladislava Bábková

;"4ffi0$ostarostka

šsl$u

Vyvěšenona úřednídesce dne:4.4.2013
Sejmutoz úřednídesky dne: 22.4.2013

]s l oa't. 1 zákonaopoŽámí ochraně
.$
103 odst' I a odst.4 písm.h) zákona o obcích
.$
2 odst.2 zákona o poŽárníochraně
-$
34 zákona l2812000Sb. o obcích,ve zněnípozdějŠích
předpisů
55
5 odst.2,$l7 odst.3pism. f) zákonaopoŽárníochraně
u
čl.3odst.3 písm.a) tohotopoŽárníhořádu
'$
5 odst. 2 zákona o poŽárníochraně
"$ 34 zákona 12812000
předpisů
Sb. o obcích,ve zněnípozdějších
,$
44 vyhláŠkyo poŽárníprevenci a $ 30 odst.4 vyhláŠkyč.2312008Sb., o technickýchpodmínkáchpoŽární
ochrany staveb
l0$
4+vyhláskyo poŽárníprevenci
,.
č l e n ě ndíl e C S N 7 3 0 8 3 3
']s
lz 'akonu opoŽárníochraně,$ 5 zákona opoŽámíochraně
..5
30 odst. 10 vyhl. č'2312008
Sb.' o technickýchpodmínkáchpoŽárníochranystaveb
|a
naťizenív|ády
č.91l20l0Sb',
''$
42 a$44 vyhláškyo poŽámi prevenci
''$
4 odst.6 vyhl. č. 2471200| Sb., o organizaci a činnostijednotek poŽárníochrany, ve znění pozdějŠích
p.ředpisů
',
srovnej$39 odst.2 písm.e) vyhl' č'24.712001
Sb., o organizacia činnostijednotek poŽámíochrany,ve znění
pozdějších
předpisů
',5
7 odst 1 zákonao poŽárníochraně
'ozákon poŽární
o
ochraně, zákon č.20Oll990 Sb. o přestupcíchve zněnípozdějšíchpředpisů,zákon o obcích
]0
zejménazákon o poŽámi ochraněa vyhláŠkyprováděcí

l0

Příloha č.1 k požárnímuřádu obce
Rozděleníjednotek požárníochrany
do jednotlivých stupňůpožárníhopoplachu
(výpis z Nařízeníolomouckéhokraje č.312006,kterým se vydává Požárnipoplachový plán
olomouckéhokraje, ve zněnípozdějšíchpředpisů)
V případěvzniku požárunebo jiné mimořádnéudálosti jsou pro poskýnutí pomoci v katastru
obce určenypodle stupně požámihopoplachunásledujícíjednotky požárníochrany:

Stupeň
Prvníjednotka
Po
požárního
(kategorie)
poplachu

DruhájednotkaPo
(kategorie)

Prostějov(Kat.|) K o s t e l e cn . H .( K a t . l l l 1 )

TřetíjednotkaPo
(kategorie)

ČtvrtájednotkaPo
(kategorie)

Lešany(Kat.V)

Prostějov(Kat.|)

!t.

P l u m l o v( K a t . l l l / 1 )

(Kat.V)
Bí|ovice

Ptení(Kat.|||/1)

ProstějovVrahovice(Kat.lll1)

ill

Mostkovice(Kat.V)

Čechyp.K.(Kat.V)

U r č í c(eK a t . | | | / 1 )

Prostějov-Krasice
(Kat.lll1)
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Příloha č.2 k požárnímuřádu obce
Cást A
obec stanovujenásledujícízdroje vody pro hašenípožárŮa dalšízdroje požárnívody. které
musísvou kapacitou,umístěníma vybavenímumoŽnitúčinnýpožárnízásah:
a) Zdroje přirozeného původu - žádné
b) Umělézdroje
Obecní hydrantová sít' Lešany - viz mapa pokrytí
čerpacístanovištěpro poŽárnítechniku : č.1 - výpadovka na Zdětín u č.p.|38
využite|nákapacita zdroje : 5,22 |.s-|
podrnínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanoviŠtě
pro požámítechniku : č.2. u odbočkyk Rybníčku u č.p.21
využite|nákapacitazdroje : 5,08 l.s-l
podrnírrkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanovištěpro poŽárnítechniku : č.3- u areálu Rybníčeku č.p.102
vyuŽitelnákapacita zdroje : 5,22 |.s-|
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanovištěpro požámítechniku : č.4- uprostřed obce na křižovatce u č.p.11
vyuŽitelnákapacitazdroje : 5,42 l.s-l
podmínkypouŽitelnosti: pravidelnákontrola
čerpací
stanoviště
pro poŽárnítechniku: č.5- v Míšnicina křižovatceu požárnízbrojnice
vyuŽitelnákapacita zdro1e: 5,22 |.s-|
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpací
pro poŽárnítechniku: č.ó - výpadovka na Ohrozim u č.p.l43
stanoviště
vyuŽitelnákapacita zdroje: 5,08 l.s-l
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
četpacístanovištěpro poŽámítechniku : č.7- u|ičkakolem č.p.47
vyuŽitelná kapacitazdroje : 5,22 l.s-l
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpací
pro požárrrí
stanoviště
techniku: č.8- na komunikaci k řadovkám u spojovací
cesty před č.p.131
vyuŽitelnákapacitazdroje : 5,08 l.s-l
podnlínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanovištěpro požámítechniku : č.9- u spojovací cesty od kostela ko|em zahrad u
č . p1
. 41
vyuŽitelnákapacitazdroje: 5,08 l.s-l
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola

t2

čerpacístanovištěpro poŽárnítechniku : č.10- na konci cesty od kostela kolem zahrad u
č.p.|42
využite|nákapacita zdroje : 5,08 l.s-l
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanovištěpro požárnítechniku : č.l1 - U mlýna
vyuŽitelnákapacita zdroje : 4,72 |.sJ
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
čerpacístanovištěpro požárnítechniku : č.12. U hřbitova
využitelnákapacitazdroje : 4,52 |.s-|
podmínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
četpací
stanoviště
pro poŽámítechniku: č.13- výpadovka na Kostelec n.H. u č.p.166
vyuŽitelnákapacitazdroje: 3,42 |.s-l
podrnínkypouŽitelnosti: pravidelná kontrola
Požárnínádrž
Požáni nádrž,která je situována v areálu Rybníčekve vzdá|enosticca 50 m od hlavní silnice
- výpadovka na Zdětín(v zinním obdobíje nádržvypuŠtěna)

Součástípřílohy č.2 je mapa pokrytí obce zdroji vody pro hašenípožárůa záchranné
práce.

1a
IJ

Příloha č.3 k poŽárnímuřádu obce
Dislokace jednotek požárníochrany na územíobce.

Dislokace JPo

KateqorieJPo

Početčlenů Minimální početčlenův pohotovosti

v

Lešany

9

5

Pohotovost : 1 velitel. 1 stroiník.3 hasicr

Legenda :
JPo
Dislokace JPo
Kategorie JPo

jednotka poŽárníochrany
název obce ve kteréje jednotka dislokována
kategorie jednotky požárníochrany d|e zaŤazenív plošnémpokrýí
uzemíkraje j edrrotkami požámíochrany

PoŽární technika a věcnéprostředky poŽární ochrany

Počet

DopravníautomobilAVIA 3 l .1 K DA l2

I

PPS12
Přívěsk motorovéstříkačce

1

PoŽární zaÍízeníPS - 8

I

PožárnízařízeníPS - 12

1

Motorovékalovéčerpadlose spal. nlotoremBP 80

I

ElektrickékalovéčemadloECM 100 VS

1

ElektrocentrálaHeron 6000

I

Motorová řetězovápila Stihl MS280

1

Kompletnívybaveníhasičů JPo V

9

l) Ve výpisu poŽárnítechniky je dle $ 5 odst. l písm. b) a c) zákona č. 168/1999Sb.,
o pojištěníodpovědnosÍiza škodu způsobenouprovozem vozidla a o změně některých
sottvisejícíchzákonů (zákon o pojištěníodpovědnostiz provozu vozidla). ve znění
pozdějšíchpředpisů,Pokynem generálníhoředitele Hasičskéhozáchrannéhosboru ČR
značku,číslo
a náměstka ministra vnitra č.2012003uvádět typ a druh vozidla, registrační
vozidel číslokaroserienebo podvozku).
sériez technickéhoprůkazua VIN (u starších

1I T/ 4

Typ a druh vozidla

registrační
značka

A V I A 3 1 . 1K D A 1 2

PV 48-99

číslokaroserie- podvozku VIN
C-17-83-00956

2) obec zptacovává a udrŽujev aktuálnímstavu plánek obce s vyznačenímzdrojťrvody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišt' pro požámí techrriku a vhodného směru
přijezdulpÍi1ezdové
komunikace, který v jednom vyhotovenípředává JSDH obce Lešany
uvedenév článku5 a iednotceHasičskéhozáchrannéhosboru olomouckého kraie. územní
odbor Prostěiov.

l5

pŘíloHnč.2 k Požárnímu
řádu obce
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