Vyhláška . 9/99
Požární ád m sta Chropyn pro ásti Chropyn a
Plešovec
M stské zastupitelstvo v Chropyni schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 9. 1999 podle
§ 16 zákona . 367/1990 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších zm n a dopl k , a v souladu
s ustanovením zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis (dále
jen zákon o PO), vydání této obecn závazné vyhlášky.
l. 1
Základní povinnosti ob an
(1) Každý je povinen po ínat si tak, aby nezavdal p í inu ke vzniku požáru, neohrozil život a
zdraví osob, zví ata a majetek p i zdolávání požár , živelných a jiných mimo ádných
událostí je povinen poskytovat p im enou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému
nebezpe í nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nezabrání-li mu v tom d ležitá
okolnost, a pot ebnou v cnou pomoc. Ustanovení § 20 zákona o PO tím není dot eno.
(2) Ob ané jsou povinni:
a) po ínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požár , zejména p i používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spot ebi , p i skladování a používání ho lavých
nebo požárn nebezpe ných látek a p i manipulaci s otev eným ohn m
b) zajiš ovat pravidelné išt ní a kontrolu komín , kou ovod a spot ebi
paliv
v objektech ve vlastnictví v rozsahu a ve lh tách stanovených právní p edpisem a
odstra ovat zjišt né závady
c) plnit p íkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na ozna ených místech
d) obstarat a udržovat v použitelném stavu hasící za ízení a jiné v cné prost edky požární
ochrany v rozsahu stanoveném p edpisy o požární ochran
e) vytvá et v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce
f) umožnit kontrolním skupinám (§ 40) provést preventivní kontrolu k ov ení
dodržování p edpis o požární ochran v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a
odstranit zjišt né nedostatky ve lh t ur ené t mito orgány.
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezp sobily požár.
Fyzická osoba nesmí:
a) provád t práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou zp sobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními p edpisy
b) poškozovat nebo zneužívat hasící p ístroje nebo jiné v cné prost edky požární ochrany
l. 2
Povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob

Právnické a fyzické podnikající osoby jsou povinny se ídit v oblasti požární ochrany
ustanoveními obsaženými v § 6 a 6a zákona o PO a p íslušnými ustanoveními vyhlášky MV
. 21/96 Sb., kterou se zavád jí n která ustanovení zákona o PO.
l. 3
Zajišt ní preventivních požárních kontrol
K zajišt ní požární ochrany v obci ustavil M stský ú ad v Chropyni preventistu požární
ochrany M Ú pana Martina Sedla íka, bytem Chropyn , Tyršova 630.
K zajišt ní požární ochrany v místní ásti Plešovec ustavil M Ú preventistou pana Vladislava
Dvorského, bytem Plešovec . p. 58.
Ob ané, právnické a fyzické podnikající osoby, s výjimkou právnických a podnikajících
fyzických osob, u kterých je vykonáván státní požární dozor, jsou povinni umožnit
kontrolním skupinám vytvo eným M Ú, provést preventivní kontrolu v nebytových
prostorách (§ 39 odst. 2 zákona o PO) a jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání
v rozsahu stanoveném legislativními normami a odstranit zjišt né nedostatky ve stanovené
lh t .
l. 4
Osoby pov ené zabezpe ením PO a zdroje požární vody
(1) M sto má z ízenu podle § 29 odst. 1a zákona o PO jednotku Sboru dobrovolných hasi ,
která je ízena:
a) v Chropyni velitelem panem V rkem Zapletalem, bytem Díly 559, tel. Z –
573 355 137, B – 573 356 385
b) v místní ásti Plešovec velitelem panem Františkem Chmelou, bytem Plešovec . p. 71
(2) Zdroje požární vody:
hlavní výpus vodní zdroj Hejtman
hlavní výpus vodní zdroj Zámecký rybník
m stská studna v parku na nám. Svobody
m stská studna v ul. Hrad
m stská studna v ul. Dr. Emila Axmana,
m stská studna u objektu Cikorka
m stská studna v ul. Pazderna
obecní studna v Plešivci
požární hydranty po celém území Chropyn a Plešovce, vlastníci (správci, uživatelé)
t chto zdroj jsou povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro ú ely požární
ochrany.
l. 5
Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany (JPO)
a) SDH M sta Chropyn ustavuje v rámci „plánu plošného pokrytí okresu jednotkami
požární ochrany“ JPO II.

b) SDH místní ásti Plešovec ustavuje v rámci „plánu plošného pokrytí okresu
jednotkami požární ochrany“ JPO V.
c) minimální obsazení JPO je – velitel, strojník, 2 hasi i (tj. 1 + 3)
d) JPO II je vybavena CAS 25 a minimáln 3 ks dýchacích p ístroj
e) JPO V je vybavena DV + PPS12
l. 6
Ohlašovny požár a vyhlášení požárního poplachu
(1) V obci jsou z ízeny tyto ohlašovny požár :
a) Hasi ský záchranný sbor (HSZ) a. s. Aliachem, o. z. Technoplast – tel. 573 355 137,
573 329 333
b) Hanák Jaromír, Je mínkova 289 – tel. 573 357 382
c) Dosoudilová Františka, Palackého 374 – tel. 573 355 095
d) Chmela Kv toslav, Plešovec 66 – tel. 573 355 114
Ohlašovny požáru jsou vybaveny:
ádem ohlašovny požáru
Požárním poplachovým plánem obce
Signálem pro vyhlášení požárního poplachu sirénou
(2) Požární poplach se vyhlašuje sirénou, celostátn platným signálem: 25 s zapnuto, 10
s vypnuto, 25 s zapnuto.
(3) Zkoušení sirény, která slouží k svolávání jednotek PO se provádí 1x m sí n vždy první
sobotu v m síci ve 12.00 hod. po dobu 15 sekund.
l. 7
Zp sob trvalého zabezpe ení požární ochrany obce
Trvalé zabezpe ení požární ochrany v Chropyni a místní ásti Plešovec je zabezpe eno
prost ednictvím ohlašoven požár , které mají p ímé spojení na HZS Krom íž a HZS a. s., o.
z. Technoplast Chropyn . S touto organizací je uzav ena dohoda o zajišt ní hasebního zásahu
na území m sta.
l. 8
Požární poplachový plán okresu
P i zabezpe ení požární ochrany v rámci okresu Krom íž se JPO ídí na ízením OkÚ .
7/1995 – „Požárním poplachovým plánem okresu Krom íž“ a na ízením OkÚ . 8/1995 k
„plošnému pokrytí území okresu Krom íž jednotkami požární ochrany“.
l. 9

Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako p estupek podle §
78 zákona o požární ochran a podle zákona NR . 200/1990 Sb., o p estupcích, nep jde-li o
trestný in.
l. 10
Zrušení ustanovení
Vydáním této vyhlášky se ruší vyhláška M stského zastupitelstva v Chropyni
schválená m stským zastupitelstvem na zasedání konaném dne 28. 3. 1996.
l. 11
Telefonní ísla d ležitých orgán
Okresní ohlašovna požár
Policie R
Rychlá záchranná služba

150
158
155
l. 12

Tato vyhláška nabývá na ú innosti dnem 12. íjna 1999.

František Hrabal, v.r., starosta
Eva Klašková, v.r., zástupce starosty

. 3/96

