OBEC
ČÍŢOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2011,
kterou se vydává poţární řád obce.
Zastupitelstvo obce Čížov se na svém zasedání dne 2.6.2011 usneslo vydat na základě § 29 odst.
1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon o požární ochraně”) a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen “vyhláška”):

POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška obce Čížov upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
(dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany:
Jednotka SDH Stonařov, kategorie JPO III/1.,
Jednotka SDH Jihlava - Bedřichov, kategorie JPO III/1.,
Jednotka HZS kraje Vysočina, stanice Jihlava, kategorie JPO I.,
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo pověřuje velitele SDH Čížov.
Čl. 3
Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku poţáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek
považují1:
a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob např. kulturní akce – plesy a zábavy,
sportovní podniky, nebo společenské, zábavné, politické akce a shromáždění,
1

Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.

b) akce, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly
představovat zvláštní rizika, například pyrotechnické efekty, ohňostroje, atd.2
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje3:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a
skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,
b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných
činností v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích,
suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod.,
c) období déletrvajícího sucha.
Čl. 4
Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a mimořádných událostí, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany
uvedenou v čl. 1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení
(1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie,
početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny rovněž uvedeny v této příloze, která je
nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení poţárů a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
pouţitelnosti.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené zdroje
1. říčka Jihlávka,
2. potok protékající obci,
b) umělé zdroje
1. hasičská nádrž v obci Čížov,
2. 3 rybníky Okrouhlík,
3. rybník severo-východně od obce Čížov, za včelínem (směrem k lomu Rančířov)
c) víceúčelové zdroje: 6 podzemních hydrantů
(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru
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Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
§ 2 odst. 1 Nařízení kraje Vysočina č. 7/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a
jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdrojů.
(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven poţárů a dalších míst, odkud lze hlásit poţár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů a mimořádných událostí, které jsou trvale
označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”:
a) přímo v obci Čížov - Obecní úřad Čížov, Čížov 3, tel. 602768052,
b) osada Okrouhlík „Restaurace u Billa“, tel. 731155733.
Čl. 8
Způsob vyhlášení poţární poplachu
(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec tón) nebo
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky, troubící tón “HO-ŘÍ”, “HO-ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály).
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje hlasitým voláním „HO-ŘÍ“ nebo místním rozhlasem.
Čl. 9
Síly a prostředky
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší předchozí vydané obecně závazné vyhlášky obce Čížov o Požárním
řádu obce Čížov.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Ing. Milan Machovec
místostarosta obce

Přemysl Moravec
starosta obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Čížov č.3/2011

Kategorie, početní stav a vybavení poţární technikou a věcnými prostředky
poţární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Číţov.

Dislokace JPO
Čížov 3,okres
Jihlava

Kategorie
JPO
V

Počet členů

Počet členů v pohotovosti

17

Požární technika a věcné prostředky PO

9
Počet

Požární stříkačka

2

Zásahový oblek

5

Hadice B

6

Hadice C

8

Rozdělovač

2

Káď

1

Proudnice

2

Savice + koš

2

