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Obecně závazná vyhláška č.1 l 2003

obce ostrožská Nová ves, kterou se vydává požární řád obce

ostrožská Nová ves

Obecnízastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsise na svém zasedání dne 14.1o,2oo3
usneslo vydat na základě § 29 odst.1 písm.o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějŠÍch předpisŮ, a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákonač.128/2ooo Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecnézávaznouvyhlášku.

poáRNí ŘÁo

obce ostrožská Nová ves

čt. 1

úvodní ustanovení

PoŽární řád obce ypravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci
dle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172t2001Sb., k provedení zákonao požární ochraňě, ve
znění nařízení vlády č, 498/2002 Sb.

čt. 2

Vymezení činnosti osoó pověřených

zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana ŽivotŮ, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajĚtěna jednótkou sboru dobrovolných
hasiČŮ obce (dále jen ,,SDH") podle č1.4 této vyhtaSfu a dáló jednotkou Hasičského
záchranného sboru zlínského kraje, Jpo l uherské Hradiště.

(2) KzabezPeČení úkolŮ podle odst.1) obec pověřuje velitele SDH. Velitel plnítyto
úkoly :

a) zodpovídáza připravenost a činnost jednotky SDH
b) 39jlšťuje a provádí odbornou přípravú jednot-ky
c) řídí činnost jednotky při výcviku a při zásahu 

-

d) plnídalší úkoly stanovené zákonem na úseku prevence a kontroly



g.3

Způsob nepřetžitého zabezpečení požární ochrany

(1) přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události na katastru
obce je zabezpeéen systémem ohlašoven požáru trvale označených tabulkou ,,Ohlašovna
požáru":

ohlašovna telefon dosažitelnost

Obecní úřad, Dědina 161 572 598115 od 7 do 15 hodin
Tureček Stanislav, Zahradní 892 572 599 't95 od 18 do 6 hodin
ZalubilZdeněk, Šrotni80 572598373 od 18 do 6 hodin
lng, Botek Pavel,Záhumení840 572598200 od 18 do 6 hodin
Hanák Jaroslav,Nádražní248 572598144 nepřetžitě
f.Ekospar, Dědina 40 572598123 od 6 do 22hodin

Kasarda lvan, Chaloupky 82 572 599 116 od 18 do 6 hodin
Beneš Antonín, Na lapači 60 572 599 118 od 18 do 6 hodin
Hasičská zbrojnice, Na lapači 142 572 598 344 v době akce

(2) Požárni poplach se vyhlašuje

a) sirénou umístěnou na hasičské zbrojnici v Chylicích a obchodním domě přerušovaným
tónem po dobu 1 minuty (25 sec tón, '10 sec pauza, 25 sec tón)

b) místním rozhlasem z budovy obecního úřadu

čt. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Dislokace JPO kategorie JPO počet členů
Ostrožská Nová Ves,
část Chylice V 2

požární technika:

A 31 K SPZ UH 79-55 TP č. AH 126908 č.karoserie 100/84
CAS 25 SPZ UH 24-59 TP č. AE 973904 č.karoserie 1624
PPs 12

(2) Čbnové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požárni zbrojnice v Chylicích nebo na jiné místo určené velitelem jednotky.
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čt. 5

Zdroje vody pro hašení požárů

(1) Obec stanovuje následujícízdroje vody pro hašení požárů :

druh poěet rozmístění místo čerpání

hydranty 97 v k.ú,obce
požární nádž 1 (obsah 8) ul. Na láni
požárnínádž 1 (obsah 16) ul. Nová
štěrková jezera vydatnost neomezená kdekoliv

(2) Obec zpracovává a udžuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného příjezdu, ktený
v jednom vyhotovení předává jednotce SDH v obci a jednotce HZS Zlínského kraje, územní
odbor uherské Hradiště.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašeníje povinen v souladu s předpisy
o požárníochraně umožnit čerpání vody, zejména udžovat trvalou použitelnost čerpacích
stanovišť pro požární techniku.

čt. 6

Seznam sil a prostředků JPO podle požárního poplachového plánu
HZS Ztínského kraje, Úo llherské Hradiště

pro obec Ostrožská Nová Ves

Jednotky PO zařazené v 1.stupni požárního poplachového plánu

Jednotka technika

cAS 25 Šzoo 1on 12 Avia 30)
cAs K25-L101 (DENNls)
cAS 32 T 815 (cAS 32 T148, cAMlVA Az30)

čt. 8

D ů l ežitá tel efo n ní čí sl a

Okr.ohlašovnapožáru č.tel. 150 Hasič,záchrannýsbor ě.tel. 572552222
Rychlá zdrav.pomoc č.te1.155 Policie č.te1.158
Pohotovostníslužba - hlášení poruch :

el,energie č.te1,577 7614 123
p|yn č.te1.572 551246
voda č.te1.572 552137

SDH Ostrožská Nová Ves
HZS Uherské Hradiště
HZS Uherské Hradiště
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čt. 9

zrušovací ustanovení

Nabytím účinnostitéto vyh!ášky se ruší Obecně závazná vyh!áška č.13/1996, kterou
se vydává požární řád obce Ostr.Nová Ves, a která nabyla úěinnosti dnem 11.6.'t996.

čt. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá tjčinnosti dnem 14. 10. 2003.
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lng. Pavel Botek

místostarosta obce
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