Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle §
16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb.
Obecní úřad Březina vydává podle § 29 zákona ČNR č.133/1985 sb., o požární
ochraně, ve znění zákona č.91/1995 Sb. :
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1. Účel
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje
povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území obce.
Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah
obecního úřadu k těmto osobám.
2. Organizace požární ochrany
Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad. K zajištění požární ochrany (dále
jen "PO") obecní úřad :
a) zřizuje preventistu PO obce pro zajištění požární prevence,
b) zřizuje jednotku požární ochrany obce k hašení požárů a provádění záchranných

prací při mimořádných událostech a živelních pohromách; v čele stojí velitel,
c) pověřuje komisi PO zřízenou starostou obce dohledem nad PO v obci,
d) projednává přestupky fyzických osob v oblasti PO,
e) projednává stav PO obce v obecním zastupitelstvu nejméně jednou ročně.
3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO
Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly :
- Vede seznam objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol.
Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor okresní úřad.
- Zpracovává plán preventivních požárních kontrol v objektech tak, aby byly
kontroly provedeny.
- Navrhuje obci občany do kontrolních skupin, zejména z řad členů sdružení
občanů na úseku PO, případně odborníků jednotlivých profesí. Provádí proškolení
členů kontrolních skupin.
- Provádí osobně kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech.
- Provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich
funkčnost a označení.
- Vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je, sleduje zjištěné
závady a v případě, že naplňují skutkovou podstatu přestupku, předá podklady
obecnímu úřadu ke správnímu řízení.
- Navrhuje obecnímu úřadu :
a) uložení opatření k odstranění nedostatků, které mohou vést ke vzniku požáru
nebo ke ztížení záchrany osob a majetku,
b) vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání
c) podání návrhu okresnímu úřadu vydat rozhodnutí o zastavení provozu.
- Předkládá obecnímu zastupitelstvu návrhy na opatření ke zlepšení požární
prevence.
4. Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku PO
a) Povinnosti právnických osob
Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně
závaznými právními předpisy, zákonem o požární ochraně.
b) Povinnosti občanů
Povinnosti občanů v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§
17, 18, a 19 zákona o požární ochraně.
Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku, se
postihuje pokutou až do výše 5.000,- Kč.
5. Jednotky požární ochrany
Obecní úřad
a) zřizuje jednotku PO na území obce: funkční a jmenný seznam jednotky PO v
příloze
b) zajistí :
- prostředky nezbytné pro provoz jednotek PO,
- zřízení vhodných objektů a zařízení PO a také jejich trvalou údržbu,

- potřebné zásoby pohonných hmot,
- osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů,
- alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu,
- účast velitele a strojníků, popř. dalších členů na odborné přípravě,
- funkčnost svolávacího systému členů pro případ vyhlášení požárního poplachu.
6.Požární asistenční hlídky
Obec zajistí :
aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární
asistenční hlídku, která bude plnit zejména tyto úkoly :
- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem,
dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena
potřebná požárně bezpečnostní opatření,
- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požáru a zařízení PO objektu,
- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
- provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje
dodržování zásad PO a stav požárních prostředků a zařízení PO,
- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření, zejména záchranu ohrožených
osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
V průběhu akce musí mít každý člen požární asistenční hlídky na levém záloktí na
červené rukávové pásce viditelné označení "POŽÁRNÍ HLÍDKA".
7. Zdroje požární vody, hasební látky
Obecní úřad :
- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její
údržbu tak, aby byla vždy použitelná,
- určuje jako zdroje požární vody : řeka Svratka
- předává jednotkám PO plán obce s vyznačením umístění hydrantů a dalších
vodních zdrojů,
- dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit
vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.
8. Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru : podrobně v příloze
Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly :
- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde
k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud
událost hlásí,
- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO a dále postupuje podle
poplachového plánu,
- oznamuje nahlášenou událost na okresní ohlašovnu požárů.
Vyhlášení požárního poplachu se provádí následujícími způsoby :
a) sirénou, která je ovládána tlačítkem umístěným na budově kulturního domu č.p.
21.

b) místním rozhlasem signálem "hoří" a oznámením místa, kde k požáru došlo,
9. Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna :
- nepřetržitou službou stanice útvaru HZS Tišnov
- akceschopností jednotky PO obce
Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno,
vyhlášením cvičného požárního poplachu. Od kontroly se upustí jestliže doba
výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.
10. Výpis z požárního poplachového plánu okresu
Je uveden v příloze . Vymezuje působnost jednotky PO .
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.1997.

Milan SMÍŠEK
zástupce starosty

Karel BOROVIČKA
starosta

Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena dne 15.12.1996.

Seznam jednotky PO obce Březina a jejího vybavení
Funkce
Velitel

Jméno, adresa
Kolář Josef, Březina 34

Zástupce velitele Borovička Karel, Březina 11
Strojníci

Hasiči

Telefon
549 411 701
608 868 151

Králík Michal, Březina 76
Panovský Jaromír, Březina 13
Štěpánek Stanislav ml., Březina 46

549 411 722
549 418 663
549 418 673

Jůza Karel, Březina 18
Jůza Vladimír, Březina 18
Doušek Aleš, Březina 65
Štěpánek Luboš, Březina 60

605 921 038
549 411 669
608 546 215

Adam Zbyněk, Březina 10

549 418 648

Preventista PO
Štěpánek Stanislav st., Březina 46
obce

Ohlašovna požáru Březina 34, Kolář Josef

549 418 673

549 411 701

Požární technika AVIA - A30 K - SPZ BI 15-32
obce
Agregát PS 12 s příslušenstvím

Stav ke dni 25.02.2004

Požární poplachový plán
pro obec : Březina
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci
následující jednotky PO :
1. stupeň

Jednotka
PS Tišnov
SDH Tišnov
SDH Březina

2. stupeň

Jednotka
SDH Drásov
SDH Kuřim
SDH Lomnička
SDH Veverská Bitýška
SDH Sentice

3. stupeň

Jednotka
SDH Lelekovice
SDH Maršov

SDH Dolní Loučky
SDH Svatoslav
4. stupeň

Jednotka
HZS BM, PS Lidická
PS Rosice

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím okresního operačního střediska.

