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Obce Palonín

Zastupitelstvo obce Palonín se na svém zaseóátidne .. . iié",,.I. . . . .2}O4usneslo vydat, na
základě zákona č. 133/1985 Sb', o požárni ochraně ve znění pozdějšíc}r předpisů, dLe tařizení
v|Í:dy č. T72/200| Sb. k provedení zákona o požámi ochraně a zákona č. 671200I Sb., o
pažárni ochraně, Požfuni řád obce Palonín, kteý upravuje organizaci a zásady zabezpečeni
požfuníochrany natzemi obce. obsahuje:

Yymezení činnosti osob pověřených zabezpečovánímpožární ochrany v obci a
v jeho místníchčástech
Podmínky požírníbezpečnosti při činnosteeh v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečívzniku požáru se zřetelem na místnísituaci
+ Způsob nepřetržitéhtz*bezpečení požární achrany v obci
0 Kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičůobce, její početnístav a vybavení
+ Přeh|d o zdrojích vody pro hašenípožárůa podmínky jejich trva|é použitelnosti
t Seznam ohlašoven požárůa dalšíchmíst odkud |ze hlásit pažár a jejich označení
+ Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z pož,átú|topoplachového plánu
kraje
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L,ymezení činnosti osob pověřených zabezpečovanim požarníochrany v obci

Starosta- statutární orgán odpovídá zap|néni povinností na úseku pažární ochrany ( dálejen
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Po ):
Dle $ 2 zákona Člrn e. i33/1985

Sb., o pažárrtiochraně ve znění pozdějšíchpředpisů
úplnézněni č,. 67/20a1 sb.},
Dle $ 29 zálkonaČNn e. 13311985 Sb., o pažárniochraně ve znétipozdějšíchpředpisů
( úp1néznění č ó712001 Sb.),
Dle nařízenívlády č, I7zlzaa| k provedeni zákana a paŽfuní ochraně,
Dle $ 29 pism. a} zákona ČNn e. 133/1985 Sb., o pažárni ochraně ve zněnipozdějších
předpisů,( úplnéznění č,' 67l2a0I Sb.),zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičův obci
( činnost viz. staé 4).
(

Místostarosta:
} odpovídá za p1něni povinností na úseku Po v době nepřítomnosti starosty'
l ZabezpaÚ:je plnění úkolův oblasti Po obce ( dle pokynů starosty obce ),
o Zajištuje koordinaci činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičůobce při zabezpečaváni
PO obce,
. Vyhodnocuje preventivně výchovné akce na úseku Po
+ Podílíse na zpÍacovánípředepsané dokumentace Po dle $ 15 zákona Čwn e. lf3l|985
Sb.,o požárníochraně ve ztělti pozdějšíchpředpisů ( úplnéznění č. 67lŽaa| Sb.) a
zajišťováníplnění podmínek pažátrú bezpečnosti v ní stanovené a udrŽuje ji v souladu se
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skutečným stavem,
na zpracováni předepsané dokumentace stanovené taťtzetím vlády č. |72l2a0l
k provedeni zákona o pažárníochraně"
Na zakladě požadavku provádí školenía odbornou přípravu zaměstnanců o Po,
Provádí pravidelné kontroly dodržovánípředpisů o Po a vede ziu;ť'am o provedené
kontrole,
Spolupracuje s občanskými sdruženími působicími na úseku Po v obci, případě v okrese

Podílíse

Preventivn í požárníhlídka
+ Zúčastňuje se na akcích organizovanýcb obcí ( stať 2) a ďah|iži na dodržováaípředpisů o
Po a v případě vzniku požáru provádí autná opatření k záchraně ohrožených osob,
přivolává jednotku požárni ochrany a zúčastníse likvidace požáru.
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Sbor dobrovolných hasičů:
} Spolupůsobi při vývářerrí podminek k účinnéochraně života a zďravi občanů,majetku
před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a iilých událostech, při
nicltž je v nebezpečíživota, zdravi nebo majetku,
i Na základě požadavku zabezpečuje školeníosob podílejícíchse na preventivně výchovné
činnosti mezi občany amláďeži,
t V souladu s cílem své činnosti a v rámci zák1adúcb podmínek této činnosti pomáhají
veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, s'zickým aprávnickým osobám,
. Podílejíse na činnosti směřujícikpřeóchinení požár.rim,zejménana preventivně výchovné
činnosti mezi občany am|ádeži,
o oryanizvjí kulturní,sportovní a jiné akce pro své členy i pro dalšíobčany,
t Zajišťujiúčastna předepsaných školeníchčinovníkůSDH
t lx ročně provádi kontrolu provozuschopnosti hydrantů

sTÁŤ 2
Podmínky pažarníbezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpeči
vzniku požaru se zřetelem nc místní situaci

Podmínky požÍrnibezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob' zvířat
a majetku v případě vzniku pažáru ak zamezení jeho šíření'
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Při stanovení podmínek pažárni bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím, kde
právnické o,o^by nebo pádnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristický,
podle tterý.ctr jsou definovány činnosti se zvýšenýmpožárnímnebezpečím a s vysokým
pažánimtebězpečiw{ $ a o-dst. 2,3 zákanao Po).Činncsti,kterénejsou uvedené { $ 4 odst.
b3 ,Í,k,nuo Po ) se povaŽují za činnasti bez zvýšeného nebezpečí,
Podmínky pro hašenípožáru apra záchranné práce

.

obstarávat a zabezpečovat v potřebném množstvía druzích požárti techniku, věcné
prostředky pažirúocbraty apažfuně bezpečno stlí zaÍízen|se zřetelem na požární
bezpečipfovozoYané činnósti a udržovat je v provozuschopném stavu.U vyhtazeté
paiárniiechniky, věcných prostředků požárníochrany apažárně bezpečnostnich
)aÍizeni,kromě výroblá stanovených podle zvláštních právních předpisů, li) lze instalovat
a používatpouze schválené druhy,
Vývářet podmínky pro hašení pažír&a pra zác|vanné práce, zejménaudržovatvolné
přii""do.,e kom,,''íkace a nástupní plochy pro požární techniku, únikovécesty a volný
pri't.'p k oouzovým východům, k rozvodnýmzařízetím elektrické energie, k uzávěrum
vody,.plynu, topání a produktovodům,k věcným prostředlaimpoŽárni ochrany a
k ručnímuovládání paŽártě bezpečnost r.úch zařizeni,

osoby.aby:
} Bylo zřetelně označeno číslotísňového volání ( ohlašovny požárů)' popřípadě uvedeny
dálši pokyny ke způsobu ohlášení požáru. Právnické osoby a podnikajíci.fyzickéosoby
p'ooo".'iíci einnosti se zqýšeným požarnímnebezpečím a s vysokým požárnim
nebezpečím zveřejňuj í poplachové směrnice,
i Bylumožněn přístup ke spojovacím prostředkťlm, zabezpečena jejich provozuschopnost a
použitelnost pro potřeby tísňového volání,
. Byly dodrženy trvale volné prujezdné šířkypříjezdovych komunikací nejméně 3m
tlu;*tt,:*, ťnástupním plóchám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným
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khašení požárŮ,

By1o provedeno označenía umožněno pouátí nástupních ploch pro požární techniku'
pažfuni
Bý1a zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějšíchzásahových cest ( napŤ.
vodou,
paŽámí
zásobovíni
pro
zařizeni
,!stuh, požárnižebříky)atrva|evolný přístup k
Byla oznaČena rozvodna zaÍizeni elektrické energie, hlavní lypínačeelektrického proudu,
,žá,ě,vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

a

Byly omačeny nouzové ( únikové) východy, evakuačnívytahy a směry úniku osob ve
nebo
.,Í"ón objektech,kde se pii provozovaných činnostech můževyskýovat veřejnost

bý
osoby v pracovním poměrunebo obdobné pracovním vztahu: toto označenínemusí
a
jsou
zřetelně viditelné
p,ooád*,,o v objektách s východy do volného prostoru,které
dostupné z každébamísta,
jsou
Byly irvale volně průchodnékomunikačníprostory (chodby, schodiště apod.), které
,o.,ůa.ti únikoýcir cest tak, aby neby|a omezena nebo ohrožena evakuace nebo
záctvanné práce,
Chráněné únikovécesty a všechnyjejich součásti nebyly využivány způsobem
zvyšujícímpožárníriziko.

Vypalování porostů

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby afyzické csoby nesmí vypalovat porosty'
Spa|ování hořlavých látek na volném prostranství
Při spalování hořlarých látek na volném prostranství jsou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a
šířenípožáru. Spalování hořlaqic}r látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit obecnímu úřadu a územně příslušnémuhasičskému
záchrannému sboru kraje, kteqý můžestanovit dalšípodmínky pro tuto činnost, popřípadě
můžetakovou činnost zakinat,

Povinnosti vlastníků lesů
Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesnich porostech o celkové r1ýměře lyššínež 50
hektaru je povinen zabezpečit v době zvyšeného nebezpečívzniku pažáru, nad rámec
povinnosti stanovených v $ 5 zákona o Po, opatření pro včasnézjištění požáru v lesích a proti
jeho rozšířenípomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární
ochrany, pokud tak neučiníMinisterstvo zemědělství podle zvláštního zákona.
Stanovení podmínek k zabezpečení požarníochrany při akcích. kterych se zúčastnívětšípočet
osob
.} 500 osob na vo1ném prostranství,
t 200 osob ve stavebním objektu nebo shromaŽďavacim prostoru -jako např, letní kina,
tanečnízábava,jarmarky' ohňostroje, výstavy' hromadná sportovní a kulturní Yystoupeni,
cirkusy apod.

Povinnosti pořadatele.
| zřiďit požárníhlídku, která bude složena zve|ite|e a nejméně jedaoho č1ena ( počet se
zlyšuje úměrně rozsahu akcí a nárokům na bezpečnost),
t uskutečňovat akci pouze v objektech a na místech, splňujícíchpožadavky na bezpečnou
evakuaci osob a napřijezďjednotky Po,
. udržovat evakuačnícesty a příjezdové komunikace k objektům trva]e volné ( včetně
dostupnosti prostoru pro hasebni zásall),
I uspořádat stánky tak, aby mezi skupinami stánlců vznikl dostatečný prostor kzabráněni
přenosu pažáru,
t u lahví s }roření podporujícím plynem vyžadavat závazné vybavení obsluhy PHP
s min.náplní 5kg Co2
+ zajistit trvale označení'členůpožárníhlídky na levém zá|alr:..'i červenou rukávovou páskou
s nápisem," POZARNI HLIDKA..
t projednat požárni zabezpečeníakcí většího významu s územně přislušným lrasičským
záchranným sborem kraje, kteqý můžestanovit dalši podmínky pro tuto činnost,
popřípadě můžetakovou činnost zakázat.

I
/

r

akce, které se
odbo.,,á příp,uou p,*o*xio''í c|tpaŽárnich hlídek se provádí pÍed za|újením
ziňastni většípočet osob,
U opakujících se akcí se odborná příprava preventivnichpaŽárnich hlídek provádí
nejméně jednou zarok,
požátúchhlídekobsahuje seztámeti s požárním
Teoretickou část odborné přípravy
^činnosti,
ie způsobem vyhlášení požárníhopoplachu,přivolání
nebezpečím provozované
jednoiky poia*iochrany a s poskytnuií* po*o"i v scuvislosti se zdoláváním požáru,
Praktická část odborné příprar,ry preventivn ich pcžárnich hlídek obsahuj e seznámení
bezpečnostních
s rozmístěním a použitim vccny,ch prostředků požárrti ochrany apožárně
podmínku*l u možnostmi hašení paŽárŮ, evakuace osob, zvířat
zařizeni,se
"půsbbem,
nebo materiálu,
právnická osoba
Rozsah a obsah odborné připravy preventivních požárních hlídek *rčuje
rozsah odborné
rozvrhem,
nebo podnikajicifyzická osoba iematickým plánlm a časovým
přípravy musí odpovídat vykonávaným činno stem'
v rozsahu
Ž,,uto.ti ziskanépři odborné připravě preventivnichpožárních hlídek se ověřují
vyhlášky o požární
a způsobem určeaým v dokumentacipožárniochrany (např. $36
prevenci).

Práv

ve všech činnostech byly respektovány

isy,zákoneT CNR č.133/1985Sb., o paŽárni
vyh1áškou MV č.
ochraně, ve zněni pozdějšíchpředpisů ( úplnéaněni č. 67/2aa1Sb.),
pozdějšíchpředpisů,
246Í2ao1Sb. Dá1e zákonem ó. 5al'g76 SL.( stavební zákon ), ve znění
na úseku Po.
( úplnéznénič.10912001 Sb.) a dalšímipředpisy, kÍeró upravují povinnosti

Zák|adú povinno sti $zických osob
Fvzická asoba ie povinna:
t Počínat,i tut3uy *cocházelo ke vzniku požáru, zejmétapři používánitepelných,
elektrickýctr, ptynoqich a jiných spotřebičů a komínů,při skladování apouživání
poza*ě nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
hořlavých
'..|á
ohněm či jiným zdrojem zapá|eni,
t Zď1istkpřístup k rozvodným zařízetímelektrickéenergie a k uzávěrům plynu, vody a
topení,
. Plnit příkaŽy a dodržovat zákazy týkajicí se požární ochrany na označených místech,
t obstarat pcžárnébezpečnostrtt zařizeni a věcné prostředky poŽární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem'
požární
, ZajisÍirpřístup k požárně bezpečnostnimzatizením a věcným prostředkům
věcné
a
zaYtzení
tato
o"kuny ,uúč;le;jejich včasnéhopoužitía dále udržovat
které
prostředky,, p,o.,,ozri.chopném Stavu: uvedené povinnosti se vaahují na osoby,
Lají uvede n€ zařizeni a věcné prostředky ve vlastnictvi ii uživáni,
zďo|áni
v prostorách ve svém vlastnictvi nebo užívánímpodmínky pro rychlé
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Vývářet
požáru apto zácbranné práce,
při zjišťováni
Umožnit orgánu státního požárníhodozoru provedení potřebných úkonů
výrobky
poskytnout
příčiny o",,i]ko poŽárua v odůvodněných připadech mu bezplatně
příčinyvzniku pažáru,
nebo v"orky k provedenipoŽárlětechnické expertizy ke zjištění
sboru kaŽdý
oznamovat bez odkladu úgemně příslušnémuhasičskémuzáchtrannému
nebo
požár vntkÍý při činnostectr, ktere r,rykonává nebo v prostoráclr, které vlastní
uživá,
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Dodržovat podmínky nebo návody vrtabujicí se k požárni bezpečnosti ýroblni nebo
činností.

Fyzická osoba nesmí:

.

+

+
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Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku pažárni ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
Provádět práce, které mohou vést ke vzniku pažár*, pokud nemá odbornou způsobilost
poŽadovanou pro qfkon takových praci zvlžtštnímiprávaími předpisy'
Poškozovat,zneuživat nebo jiným způsobem znemožňcvat pouátí hasicích přístrojů,
jiných věcných prostředlď pažárni ochrany apažárně bezpečnostnich zařizetti,
omezit nebo znemožnitpoužitíoznačených nástupních ploch pro požární techniku,
Používatbarevné označeni vozidel, lodí a letadel j ednotek požátni ochrany,
Provádět vypalování porostů.

Ten" kdo ie povinen vykonávat dohltd nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštaích zákonů dbát, aby týo osoby svým jednáním
nezpůsobi1y požát.
Fvzická osoba ie povinna umožnit výkon státního pažárníhodozoru podle $35 zákona o
a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárnibo dozoru.

Po

Některé podmínky požárni bezpečnosti u fyzických osob
Tepelné spotřebiče:
Při používáaítepelných'elektrických, plynových a jiných spotřebičů,u kterych není
k dispozici pnivodní dokumentace ( návod ýrobce ila provoz' kontroly, údržbu,obsluhu
apod.),se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů
spotřebičů.
Není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce' podlahové
krytiny a zařizcvacích předmětů z hořlar1ých hmot doložena návodem ýrobce,zkouškou
nebo předepsána technickou dokumentací stanoví se bezpečnévzdálenosti podle normativních
poŽadavlai ( např. ČsN oo l008 ).
Při používánítepelných spořebičůse nevychlad1ý popel ukládá do nehořlavých
uzaviratelných nádob.

Kamínv a kouřovcdv:

Komíny a kouřovody se udržujív takovém stavebně technickém stavu,aby byla zajištěna
požárni bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.Či*enia kontro1a komínů
se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem ( vyhláška
č' l l l/1981 Sb., o čištěíí
komírrů).
V případě skladování hořlar1ých látek v půdních prostorách se zabezpečné považuje jejich
umístěníve vzdálenosti nejméně 1m od vnějšíhopovrchu komínovélrotělesa.

Eořlavé nebo požárně nebezpečnélátkv:

Pevná paliva se ukládaji odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlaqfch a hoření
podporujících látek.
Při skladování látek majících sklon k samovzníceaí se podle druhu a způsobu
umístěnísleduje,zda neda:,bázi k procesu samovzníceni.
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Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používajípouze obaly, nádrže
nebo kontejnery k tomuto účeluurčené.Hořlavé kapaliny, hoř]avé a hoření podporující
Plyny se skladují pouze v prostorách, které jsau k tomutc účeluurčeny.
kapaliny te|ze.uk|6dat ve společ'ý:l
prostorách býovýc!
1ve sklepních
'""'''*é
domů nebo ubýovacích zaŤizeni s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto
objektů v maximálním množstvi 4Olitrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden

tepelný spotřebič.
V jednotlivýeh a řadcqých garážich lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro
osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných
přenosných obalech a nejvýše 20 litru oleje na jedno stání. V hromadných garážich se
pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplni azá|ožniho paliva, které
jsou součástívozidel.
Nádoby s hořlaqým nebo hoření podporujícími plyny ( např. lahve, sudy, kontejnery,
nádrže) se umiséujína snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům
chráněných místech. Týo nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovníokolního
terénu, ve světlicícb, garážich" kotelnác}r, místnostec}r určených ke spaní, ve společných
prostorách bytoých domů a ubytovacich zařizeni.

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy ( nad 5s m3 ) od wbranÝch
druhů cbiektů. ]esů a kamunikací.
1. 300 metrů od závodů ( skladů) v nicbž se vyrábějí , zpracavávají nebo uskladňují qibušné
nebo lehce vznětlivé látky( např. celuloid, nitrocelu|óza), nebo na volném prostranstvi se
uskladňují snadno hořlavé kapaliny( např, berrzin, sirouhlík, aceton)
z' 100 metru od ostatních průmysloýclz závodů' zemědělských středisek a lesů,
3. 60 metrů od veřejné komunikace
4. 50 metrů od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činnéskládky, domovaího odpadu,
volného skladu sena a slámy
5' 30 metru od krajního vodiče e]' vedení o vysokém napětí

Porušením uvedených povinnost{, bude.Ii naplněna skutková podstata přestupku, se
postihuje pokutou až do výše 25000 Kč.

STAŤ3
Způsob nepř e tr žite ho zab e zpe čení.požarn'íochrany
Trva|á pohotovost jednotek Po pro účelyobce je zajištěna:
Na územíobce zabezpečuje požární represi jednotka SDH Palonín :
K ověření Pažárnibo řádu obce Palonín, zejména akceschopnosti JSDF! věcných prostředků
Po, použitelnosti zdrojů požárni ochrany, spojení, zařizeni pro vyhlášenipožfuni|.lo poplachu
a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se r,yhlašuje nejméně jednou ročně
prověřovací cvičení.
od tohoto cvičeníse upouští, byla-li akceschopnost prověřena výjezdem k požáru nebo
k mimořádné události ( povodeň, vichřice atp.).

STAŤ4
Kutegorie jednotlg; sboru dobrot,olných hasičli obce' její početni stw a vybavení

ť

I

Zák|zó*í údaje:
Název. Jednotka sboru dabrovolných hasičůobce Palonin {dále jen JSDř{)
JSDH obce je pro účelyplošnétrorozmístněnísil a prostředků nauzemi okresu zařazena óa
kategorie 5 a je složena z č1enůSDH Palonin'VelitelJSDH zadpovidáobecnímu
zastupitelstvu obce Palonín za připravenost JSDH k plnění ptanovených úkolů.ZŤizeni JSDH
bylo potvrzeno usnesenim oÚ Palonin č. ./a. /l;. ',,' ar+)
Konkrétrri úkoly v ob1asti preYence a feprese vyplývají zuzavřetého jmenovacího dekretu
mezi starostou pověřeným zastupitelstvem obce a jednotlivými členy zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičůobce Palonín
ZáHaďní úkoly JSDI{

+

.

t
t

:

Udržuje akceschoprrost jednotky sboru dobrovolných hasičů"
Provádí pažárni zásab podle příslušnédokumentace požárníochrany nebo při soustředění
a nasazování sil a prostředků,
Provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
Spolupracuje při zdo1áváni pažir& a zácbranných pracích při živelných pohromách a
jiných mimořádných událostech s ostatnímijednotkami Po' útvary Policie CR a dalšími
orgány podle zvláštních předpisů {zák|adní úkoly jednotek Po jsou zakotveny v $70 odst.
1 zákota o Po),

Yymezení působnosti:
Své základní úkoly plní JS}H především tauzemi obce Palonín ' Na uzemijiných obcí
plní tyo úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí operačního střediska
Hasičskéhozáchranoéba sboru olomo*ckého kraie a abecního úřadu Palorrín.

STAŤ5
Přehúed o zdrojíck vody pro hašení požarů* podmirtky

jejich twalé pottžiÍelnosti

Zdroie požární vody, hasební IátLT.
obecni úřad:
1) zajišťuje potřebné zdroje pažárni vody a vyžaduje od jejich majitelů a od majitelů
hydrantové sítě její údržbutak, abyby|avždy použite|ná,
2) určuje zdraje p*žátni vody:
Palonín - obecní vgdavod- hydrant
Palonin - farma ZD - obecní vodovod _ hydrant
3) seznámí jednotky požárni ochrany s umístěnim vodních zdrojů
4) ďoh|iži, aby ve r,yčleněných objektech, kde charakter provozu aedovoluje hasit vodou,
byly k dispozici vhodné hasební prostředky

K vnějšímodběrným mistům požárni vody

mr-:sí bý trvale zajištěn

volný přijezd.

STAŤ6

/

Seznam ohlašoven požárůa dalŠich mist odkud lze hlásit požár a jejich označeni

ohlašovny požáru a vyhlášení požárniho poplachu:

V obvadu obce |ze použítpro nahtašavírzípožárůtetefonaí budku ,,SPT TELECOM*
ohlašovna požáru Palonín _ obecní úřad Palonín tel . s83 445822
ohlašovnl požárrr _ HZs Blgmouckého kraje - OPIS Šumperk tel. 150
ohlašovna požáru musí být r7bavena dokumentací, podle které plní fyto úkoly:
1 přebírá zprávu o požáru' mimořádné události nebo živelnépohroměo zjišt'uje, kde
k ldálosti došlo, o jakou udáIost jde, jaký má rozsah, co je ohrožex*, kdo a odkud

l
.

událost hlásío
oznamuje nahlášenou udá|ost operačnímustředisku HZS olomouckého kraje,
vyhlašuje požární poplach místní jednotce - požární hlídce Po a dále postupuje
podle poplachového ptánu a řádu ohlašovny požáru,

Yyhlášenípožárního poplachu jednotkám Po se provádí následujícím způsobem:
t sirénorr přerušovaným tónem 25s.,10 s prodleva a 25s. po dobu 1 min.
o ručnísirénou

V případě poruchy sirény bude požární poplach vyhlášen obecním rozhlasem
Ohlašovna požáru přivc|á poŽárú pomoc podle požárního poplachového p|ánu obce.
Zkouška sirén se provádí vždy první sobotu v měsíci ve 12,00 hodin.

STAŤ

7

Seznam sil a prostředků jednotek požarui oc?lrany z požarniho popÍacltového planu lrraje
Předurčenost jednotek Po plošnéhorozmíst*ění SaP pto zabe4ečeni úrovně garantované
pomoci pro katastríiniuzemi obce Palonín
II. Stupeň
I' stupeň
Kategorie jednotky PO nazev
fiazeý
Kategorie jednotky PO
F{ZS Šumperk
JSDH Loštice JPo I
JPO III
}{ZS Šumperk
JSDH Mohelnice JPO I
JPO I1
Usov
JSDH
III
JPO
Lukavice
JSDH
JPO TII
HZS Zábřeb
JPO T

Jedn*tlry PO jsau pov*lávány v počtu potřebném pr* zdolávání požárůpodle
poplachového plánu. Jednotky povclává velitel zásahu prostřednictvím operačního
střediska IIZS Olomouckého kraje.

STAŤ

Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek Po.

8

Trvalá pohat*vost jednatek Po pro účelyobce je zajištěna:

-

akceschopností JSDH

Seznam technikv Jedl*tlry požární ochrany *bce Paloxíx Kategorie 5

PPS

PPS

12 s příslušenstvím
8 s příslušenstvím

Zrušovacíustanovení

Dnem nabytí účinnostitéto obecně závazné vyhlášky se zrušuje ?ožirni řád, kteý by1
schválen dne l2.4.2*00.

Požární řád obce Palonín nab.ýrrá účinnostian"

u
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Emil Elner
Místostarosta

Yyvěšeno ane : 4,
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