c.
Zastupitelstvo obt* Křtnovict) okr. Přerov «e na svém zasedání dne tf.1, 20OV usnesl o vydat
na základě § 2 9 odsi. I písm, o) zákoisa c. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn&if
pozdéjfiích předpisů a v souladu s § 10 a 84 octet 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích
( obecní zřízeni' ), ve snéni pozdějších předpisu, tato obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Poáánii řád obce Křenavíce, okr. Přerov upravuje organizaci a zásady zabezpečeni poáárni
ochrany v obci dle § 15 otlat 1 nařízeni vlády fi. 172/2001 Sb.. k provedeni zákona o požární
otíiraae, ve zuenl nařízeni vlauv c. 49wzuU2 5D.

ČL 2
Vymezen) činnosti osob, pověřených zabezpeČovAním polární oclirany v

1) Ochrana životu, zdraví a nmjetícu občanů před požáry, Živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajišt&na jednotkon sborn dobrovolných hasiM
(#!á!*? je** "S1>H" } obce podle cl. 5 téiú vyhlášky a dále následující jeíjíiořkou požární
ochrany - jednotka hasičského záchranného sboru kraje.

2) X zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržováni povinností,
stanovených předpisy o požární ochrání ve stanoveném rozsahu funkce ~ velitel jednotky,
odborná způsobilost - V 2.

Zastupitelstvo uloží usnesením rad8 obce, předložit zastupitelstvu informací o atavu požární
ochrany v obci a projednávat stav požární ochrany v obci minimálné 1 x ročně a vády po
závažnýdi mimořádných událostech znajících vztah k po^áiTíi ochraně obce.

ti 3

Podmínky požární bezpečností pří činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem isa BSJSÍBÍ siúmd

1) Za říiiBtíSíl, při kterých kozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
V obci se v současné době nevyskytují činnosti při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru.

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
Období sucha a letni období od 1.7. - 30. 9,
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: zákazem rozděláváním ohňů, zákazem
kouření, zřízení požární hlídky.
Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.

3) Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se d!e místních podmínek
považuje:
Kritarni ůům v Kresovictck okr. Přerov
Na £ákiad& začleněni provozované Činnosti do kategorie podíe míry požárního nebezpečí
dle § 4 zákona í. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve zněm poadéjSích předpisů avyhl.
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je Kulturní Min začlenén do kategorie se EvýSeným
požárním nebazpečím - jedná se stavbu pro ehromažďovéní většího počtu osob f nad 200 ),
Požární bezpečnost v objektu je zabezpečena dle- vytli. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
př. Požárními poplachovými smérnieemi, Požárním řádem, Síaiioveniin organizace
ií požární ochrany, školením zaméstnanců Kulturního domu, pravidelnými
preventivními prohlídkami odborně způsobilou osobou atd
Konkréínl složen! požární liiídky a počet osob bude součásti dokumentace obce.

d. 4

neiířetržitélio zabezpečeni požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, Živelní pohromy či jiné mimořádné isdáíoeti v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašován požáru, uvedených v čí. 7.
2) Ochrana žívotíi, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v či. 2.

ČL 5
Jednotka sbwn dobrovolných hď&icii obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze fi. 1. Příloha je nedílnou
součástí požárního řádu obce.

2} Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v Křenoví cích anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Č i ?>
o xdrojich vodv pro hašení požáru a
•ni dalšU-h zdrojů pru hašeni požáru a
použité hto si

y jejich trvalé použitelnosti.
y pro z&jl&iě&i jejich trvalé

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro haleni požáru a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoánit účinný požární zásah
a ) p ř i r o z e n é ( Hky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1. řeka-HANÁ
čerpací stanoviště pro požární techniku : 'Pobú cesta od xtolárny k řece
využitelná kapacita zdroje : neomezená
podmínky použitelnosti: neomezená
2, porok-VLČÍ DOLKA
čerpací. etanoviŘté pro požánil technika : P o M cesia, sa zahradou f*. Svaíiny a p. Dostála
vyuiHtelna kapacita zdroje ; 4 nr
podmínky použitelnosH :
v letním období

h) u m ě l é ( hydrantová síť, požárni nádrže, požární studny, nádrže pro zachycování dešťové
vody, apod. )
Obecni hyárantovÁ síť
Čerpací stanoviště pro požární techniku : V ZáM&éiú skuly a Na Zabráni
využitelná kapacita zdroje : 1 m / 3 min.
podmínky použitelnosti;
neomezené
2} Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro
hašenii požáru, Čerpacích stanovišť
pro požámi techniku a vhodného směru
příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární
ochrany uvedené v Slánku 5 a jednotce HZS Olomouckého kraje iizemní odbor Přerov.

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro haáení je povinen, v souladu B předpisy o požární
ochraně, umožnit použiti požární techniky a čerpáni vody pro halení požáru, zejména
udržovat trvalou použivaíelnosf čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje.
4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro bažení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník ps^evede prokazatelně tuto povinnost
na daiěí osobu { správce, nájemce, uživatele ), nevykonává-lí svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.

ČI 7
$emam ohte$oven posadí a dalSfcb mf st, odkud íxc hlásit požár a xpůsolt ieiich označeni
Obec zřizuje následující ohlaSovny
požárů"

které jsou trvale označeny značkou " OhlaSovna

a) Jan Štefan.. Kfenovice L 87,

tel: 581 769 029, mobil 777 201 416

b) Lukáš Svačina. Kfanovice c. 3 3S?

íel; 583 769 072

c) Zdeněk Pospíšil, Kfenovice t. 25,

tel: 581 769 007

Či 8
Způsob vyiilášeiií požárního
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :
Signálem n POŽÁRNÍ POPLACH ", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty ( 25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón )
V pfipadě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního popíachu se požární poplach
v obci vyhlašuje kostelními zvony.

ČI. 9
Seznam sil a prostředku jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
piánu HZS Olomouckého kraje je uveden v přííoze c. 2

Či. ÍO
a ziiiSovari

Touto obecně závaznou vyhláškou se mší : Vyhláéka, kterou se vydává požární řád í?bce
Křenovíce ze dne 3. 5. 1991

ČI 11
laío obecně závazná vyhláška nabývá účinností 'ř.

V Kfenovicídi dne 21. 7. 2004

Mil
"grnund
místostarosta

Vyvěšeno : 17.9.2004
Sejmuto :

4.10.2004

:ma Janáčková
starosta

požárnímu radu obce

Ži C,

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Kfenovice

Počet díentí

V

Minimální po£ei č
v pohotovosti

63

Pohotovost: 2 velitelé, 2 strojničí, 5 hasičů
Legenda:
JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO

jednotka požární ochrany
název obce ve které je jednotka dislokována
kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokryti
území kraje jednotkami požární ochrany

Polární technika a věcné prostředky požární ochrany

Pofet

S - 706 RTHP
Dopravní Renault - TVafic

1

Požární zařízení PS - 8

1

Požární zařízení PS - 16

3

Kompletní vybavení hasiřň JPO V

14

Ve výpisu požární techniky je dle § 5 odst 1 písni, b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědností za škodu způsobenou provozem vozidla a o zrněné ačkterých souvisejících
zákonů { zákon o pojiétění odpovědnosti z provozu vozidla X ve mhú pozdéjěich předpisů
a Pokynem generálníbo ředitele HaBÍĚekého záchranného sboru CR a náměstka ministra vnitra
6. 20/2003 uvádět typ a druh vozidla, regietrařuí znaCku, Číslo série z technického průkazu
a VIN { u síwšich vozidel číslo knroseíie nebo podvozku ).
registrační značka

Číslo série

Š - 70tí RIHP
Speciální automobil
ASC 25

1M2

64943.

RENAULT - TRAHC
Speciální automobil
SAMI

OCO 03-51

Typ a dnih vozidla,

3090

čísio karoserie - podvozku
VIN
Karoserie - 706
Podvozek-120 061 309

AQ 477249 YF1V4X40809636396

Příloha c, 2 k nožúrnínni rádu
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JEDNOTEK POZARNI OCHRANY
ODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO

1) Seznam sií a prostředků jednotek pozárm ochrany pro první stupen poplachu obdrží
ohlaiSovuy požárů, které zřizují jednotku požární ochrany.

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
v katastru obce určeny podle otupne požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany.

první j edíiotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I

HZS PS Kojetín

HZS ola-. Kroměříž

SDH Kojetín TTT
SDH Kfenovs ce

II.

SDH Tovafiov

HZS okr. Přerov

HZS CD Přerov

ni.

11ZS Přerovské strojírny
Přerov

KOH
Horní Moáténiro

SDH
Radslavice

Stupeň

požárního
poplachu

