Obecně závazná vyhláška č. 1/99 obce Horní Jelení, kterou
se vydává požární řád
Obec Horní Jelení vydává, ve smyslu § 14 odst. 1) písmeno i) a § 16 zákona ČNR č.
367/1990 Sb. v platném znění, po schválení obecním zastupitelstvem usnesením č. 7/A/1999
ze dne 14.9. 1999, v souladu s § 29 odst. 1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a § 29 vyhl. MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku:

POŢÁRNÍŘÁD
Čl. 1
Účel předpisu
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen "PO") v obci.
Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob
pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl. 2
Organizace poţární ochrany
Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obec:
a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení poţární prevence.
b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SHD") ke zdolávání poţárů,
záchraným pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a ţivelných pohrom.
c) jmenuje velitele jednotky SDH .
d) projednává přestupky v oblasti PO.
e) projednává stav PO v obecní radě pololetně, v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a
vţdy po závaţném poţáru v obci.

Čl. 3
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
K zajištění úkolů na úseku prevence PO ustanovila obec preventistu PO v obci Horní Jelení p.
Františka Cacha staršího r.č. 320227/022, 5. května 262, Horní Jelení
Preventista PO obce plní tyto úkoly:
a) vede seznam objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol.
b) zpracovává plán preventivních požárních kontrol.
c) předkládá obci ke schválení složení kontrolních skupin a provádí proškolení jejich členů.
d) provádí kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.
e) provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku, se zaměřením na jejich funkčnost
a označení, pokud jsou tyto ustanoveny.
f) vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a předkládá obci návrh
nápravných opatření.
g) předkládá obecní radě dvakrát ročně zprávu o stavu požární prevence, případně návrhy ke
zlepšení požární prevence.
h) podílí se na zpracování a předkládá návrhy na aktualizaci dokumentace PO obce.

Čl. 4
Povinnosti právnických a podnikajících
fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány
zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění, vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., zákonem FS č. 5O/1976 Sb.
stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
a) se zřetelem na požární nebezpečí obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a
druzích schválenou požární techniku, věcné prostředky PO, požární signalizace, hasící
zařízení a hasební látky a udržovat je v provozuschopném stavu.
b) udržovat volné unikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k
rozvodným elektrickým zařízením a k uzávěrům plynu a vody v objektech, které vlastní nebo
užívají a udržovat volné přístupy k prostředkům PO.
c) oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru okresu (dále jen HZS) každý
požár vzniklý v objektech, které vlastní nebo užívají.
d) umožňovat orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární
kontrolu, provedení kontroly zajištění PO a poskytovat jim požadované podklady a informace,
plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požár. dozoru.
e) označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování
předpisů o PO a odstraňovat zjištěné závady.
f) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a
ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.
g) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních
opatření k ochraně života, zdraví a majetku, dodržovat návody a technické podmínky výrobce
nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti.
h) informovat jednotky PO, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně
nbezpečných látkách a materiálech, provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které
vlastní nebo užívají.

ČL. 5
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů tím, že:
- v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv.
- nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován.
- popel bude ukládán na bezpečné místo.
- budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí,
podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.
- minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná
paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na
kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v
ostatních směrech .
b) počínat si tak, aby nedocházelo k vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek tím,že:
- budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky
hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem.
- při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové

nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj
otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,
na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech
určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách
- tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv.
- bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek mající sklon k samovznícení nebo
jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat.
- bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně:
. 300 metrů od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé
látky nebo hořlavé kapaliny.
. 100 metrů od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů.
. 60 metrů od veřejné komunikace.
. 50 metrů od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního
odpadu.
. 30 metrů od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí.
c) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm
zejmén zejména tím, že:
- bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha.
- v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
- v lese a do 50 metrů od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
- při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov
a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování
oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo.
- neporušovat příkazy a zákazy o kouření a o manipulaci s otevřeným ohněm na místech
se zvýšeným požárním nebezpečím.
d) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech
ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstaňovat
zjištěné závady.
e) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komín a spotřebiče
paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího dstranění.
f) plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech.
g) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke
vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu.
h) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky, pro rychlé zdolávání
požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožňovaly
přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce.
ch) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.
i) obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné
věcné prostředky požární ochrany.
k) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby
nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen
volný přístup k zápalkám a hřlavým látkám
l) umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování
předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.
2) Fyzické osoby nesmí:
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací.
b) poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.

c) vypalovat travní porosty.
d) jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v
lese.
3) Osobní a věcná pomoc při zdolávání poţárů
(nevztahuje se na osoby uvedené v § 20 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
a) každý je povinen v souvisliosti se zdoláváním požáru:.
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
- uhasit požár, je-li to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištění požár nebo zabezpečit jeho ohlášení..
- poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo
zástupce obce.
b) každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo zástupce obce v
souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout.
- dopravní prostředky
- zdroje vody
- spojová zařízení
- jiné věci potřebné ke zdolávání požáru

Čl. 6
Jednotky SDH v obci a jejich vybavení
Obec zřizuje následující jednotky SDH :
Jednotka

Zařazení

Velitel
František Cach ml. r.č.
591216/054

1. SDH Horní Jelení

JPO II/2

Rudé armády 119, Horní Jelení
tel: 0456/893185
Vít Eliáš r.č. 660330/1078

2. SDH Dolní Jelení

JPO V/1

Rousínov 4, Horní Jelení
tel: 0456/893216

Čl. 7
Zdroje poţární vody
Obcí jsou stanoveny následující zdroje poţární vody:
1. hydrantová síť: přehled a plán s vyznačením umístění hydrantů (příloha č. 1 a č.2 )
2. požární nádrže: koupaliště (příloha č.1 a č. 3)
3. rybníky: Pletinoha, Hanzlíkovec, Pecáky, Reteční nádrţ Letec, Dolní Jelení - kravín
(příloha
č. 1 a č. 3)
4. zavlažovací nádrže: v blízkosti místa Na spálenisku, V dolech (příloha č. 1 a č. 3)

Čl. 8
Ohlašovny poţárů
V katastru obce jsou tyto ohlašovny poţárů:
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení poplachu místní jednotce SHD a
jejímu vyslání na místo události a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požáru.
Horní Jelení:
Pracovní doba:
Obecní úřad Komenského náměstí 114 tel: 0456/893209, 0456/893120
Ivan Tobiášek Dukelská 157, tel.: 0456/893232
Jiří Matoušek Husova 173, tel.: 0456/893374
Mimo pracovní dobu:
Ivan Tobiášek Dukelská 157, tel.: 0456/893232
Jiří Matoušek Husova 173, tel.: 0456/893374
František Cach Rudé armády 119, tel.: 0456/893185
Jaroslav Pajer Lesní 426, tel.: 0456/893169
Pavel Dědič Jiráskova 94, tel.: 0456/893637
Dolní Jelení:
Zdeněk Horáček Dolní Jelení 42, tel.: 0456/893444
Milan Sedláček Dolní Jelení 27, tel.: 0456/893173
Rousínov:
Vít Eliáš Rousínov 4, tel.: 0456/893216
Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požáru" na objektech jednotlivých
ohlašoven.

Čl. 9
Vyhlášení poţárního poplachu
Požární polach se místním jednotkám vyhlašuje následujícími způsoby:
1. ohlášením požáru na některou z ohlašoven požáru.
2. zapnutím sirény, která má ovládání umístěné na budově požární zbrojnice. Při použití
sirény se dodržuje celostátně platný tvar signálu, tzn. 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto
25 vteřin zapnuto.
3. sirénou dálkově ovládanou z operačního střediska Pardubice.
K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných
prostředků PO, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení
požárního poplachu a připravenost fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje
nejméně jednou ročně prověřovací cvičení. Siréna se zkouší 1x měsíčně, vždy první sobotu v
měsíci ve 12 hod. po dobu 15 sekund.

Čl. 10
Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky, které jsou předuřčeny pro likvidaci požáru, dle jednotlivých stupňů požárního
poplachu.
Horní Jelení
Předurčené JPO

Dolní Jelení
Předurčené JPO

Rousínov
Předurčené JPO

I.

SDH Horní Jelení II/2
PPS Holice I
SDH Vysoká u Holic
III
SDH Borohrádek III

SDH Horní Jelení II/2
PPS Holice I
SDH Vysoká u Holic
III
SDH Dolní Jelení V/I

PPS Holice I
SDH Horní Jelení II/2
SDH Ostřetín III
SDH Vysoká u Holic I

II.

Dolní Jelení V/I
SDH Ostřetín III
CPS Pardubice I

SDH Ostřetín III
SDH Borohrádek III
CPS Pardubice I

Dolní Roveň III
SDH Trusnov III
CPS Pardubice I

III.

SDH Holice III
SDH Trusnov III
SDH Dolní Roveň III
SDH Dašice II/I

SDH Holice III
SDH Trusnov III
SDH Dolní Roveň III
SDH Dašice II/I

SDH Čermná n. Orlicí
SDH Borohrádek III
CPS Pardubice I
SDH Holice III

Z.

SDH Moravany III
SDH Zámrsk III
SDH Týniště n. Orl. II
SDH Rokytno III
CPS Pardubice I

SDH Moravany III
SDH Zámrsk III
SDH Rokytno III
SDH Týniště n. Orl.
II
CPS Pardubice I

SDH Zámrsk III
HZS Vysoké Mýto I
SDH Dašice II/I
SDH Moravany III
SDH Týniště n. Orl. II

Stupeň poplachu

Čl. 11
Sankce
Porušení povinností uložených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek podle § 78,
odst. 1. zákona č. 133/1995 Sb., ve znění pozdějšícj předpisů.
Bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou aţ do výše 15 000
Kč.
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání zákon
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.10.1999
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.9.1999 Sejmuto dne: 30.9.1999
Ruší se Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Horní Jelení ze dne 19.2.1987
Jan Štancl
starosta
Jan Petraš
zástupce starosty

