___________________________________________________________________________
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č.1/2009,
KTEROU SE STANOVÍ POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE STARÝ JIČÍN
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Starý Jičín za svém zasedání dne 25.2.2009 schválilo v souladu
s ustanovením §10 písm.d) a §84 odst. 2 písm. h) 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., tuto obecně
závaznou vyhlášku.
Čl. 1 - Základní ustanovení
Požární řád obce Starý Jičín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci Starý Jičín v souladu s ustanovením § 15 odst. 1) nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2 – Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Starý Jičín je zajištěna jednotkami sboru
dobrovolných hasičů
1. JSDH Janovice
2. JSDH Jičina
3. JSDH Palačov
4. JSDH Starojická Lhota
5. JSDH Starý Jičín: JPO II/1
a dále jednotkami HZS MSK a dalšími jednotkami PO uvedených v poplachovém
plánu kraje.
2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec pověřuje
a) preventistu obce, tento
• zpracovává a vyhodnocuje plán preventivních požárních kontrol
• zabezpečuje činnost kontrolní skupiny
• vyhodnocuje výsledky preventivních požárních kontrol a navrhuje opatření
b) velitele JSDH, tento
• zabezpečuje trvalou akceschopnost jednotky PO
• kontroluje stav a připravenost požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
zajišťuje provádění jejich revizí a zkoušek
• vede potřebnou dokumentaci o činnosti jednotky PO
Čl.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 považují zejména
• akce, při kterých s účastní větší počet osob,

požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být zajištěna zřízením
minimálně dvoučlenné požární hlídky pořadatelem a to ve smyslu § 13 zákona č.
133/1985 Sb.. a prokazatelně proškolenou dle § 24 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
• rozdělávání ohňů v turisticky atraktivních místech
Požární bezpečnost je zajištěna zřízením požární hlídky pořadatelem.
• likvidace odpadní dřevní hmoty při pěstební činnosti (ořezy stromů, břehových
porostů, likvidace porostu napadených kůrovci apod.) Požární bezpečnost je zajištěna
požární hlídkou zajištěnou provozovatelem této činnosti.
2) Povinnosti právnických osob a podnikajících osob jsou vymezeny v ustanovení §5 a §6
zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Povinnosti fyzických osob jsou vymezeny v ustanovení § 17 zákona č. 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1) Přijetí ohlášení požáru je v obci Starý Jičín zabezpečeno ohlašovnou požáru
(uvedenou v čl. 7) a systémem veřejných telefonních stanic, které jsou rozmístěny
v centru všech stavebně oddělených částí obce a dále ohlašovnou
2) Důležitá telefonní čísla:
150…………………...hasiči
155…………………...záchranná služba
158……………………policie
112 …………………. tísňové volání
Čl. 5
Kategorie jednotky dobrovolných hasičů obce a vybavení
1) Obec Starý Jičín je zřizovatelem těchto jednotek sboru dobrovolných hasičů:
JSDH Janovice JPO V., JSDH Jičina JPO V., JSDH Palačov JPO V,, JSDH Starojická
Lhota JPO V. a JSDH Starý Jičín, která je zařazena v kategorii : JPO II/1
2) Technické vybavení jednotek
JSDH Janovice ……………………………………….Avia Furgon, PPS 12
JSDH Jičina……………………………………….…..Avia Furgon, PPS 12
JSDH Palačov…………………………………………Avia Furgon, PPS 12
JSDH Starojická Lhota………………………………..Avia DA 8, PPS 12
JSDH Starý Jičín JPO III……………………………..CAS 25, Avia DA 8

Čl.6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1) V obci Starý Jičín včetně částí slouží jako zdroj požární vody:
• v obci Dub ………………. hydrantová síť
• v obci Heřmanice………....hydrantová síť
• v obci Janovice……………požární nádrž, hydrantová síť
• v obci Jičina……………….požární nádrž, hydrantová síť
• v obci Palačov……….…….požární nádrž, hydrantová síť

• v obci Petřkovice…….……požární nádrž
• v obci Starojická Lhota……požární nádrž, hydrantová síť
• v obci Starý Jičín a Vlčnov..požární nádrž, hydrantová síť
2) Vlastník (správce, uživatel) vodního toku nebo vodohospodářského díla, které
slouží i účelům požární ochrany, je povinen udržovat tyto zdroje požární vody
v provozuschopném stavu
Čl. 7
Seznam ohlašoven a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení
1) Obec zřizuje ohlašovnu požárů v budově Obecního úřadu Starý Jičín č.p.133
tel. 556 752581 nebo 556 752551. Ohlašovna požárů je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“.
2) Požár lze dále hlásit přímo HZS prostřednictvím veřejných telefonních stanic,
kde lze provést všechna tísňová volání zdarma. Veřejné telefonní stanice jsou
umístěny v centru obce, jsou označeny symbolem telefonních čísel „150“
Čl. 8
Způsoby vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci Starý Jičín se provádí
• signálem „Požární poplach“ , který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty ( 25 sec.tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
• signálem „požární poplach“ vyhlašovaným elektronickou sirénou po dobu
jedné minuty nebo
• v případě poruchy technických zařízení se požár v obci vyhlásí místním
rozhlasem voláním „ho-ří“, „ ho-ří !“ po dobu jedné minuty
• JSDH Starý Jičín, JPO II/1., je poplach vyhlašován sms zprávami,
prostřednictvím sítí GSM.
Čl. 9
Závěrečné ustanovení
1) Výpis z požárního poplachového plánu kraje je uložen na obecním úřadě
2) Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.03.2009
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