Obecně závazná vyhláška č.1/2003
Požární řád obceČelechovice
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci vdenní a noční době
Trvalé zabezpečení požární ochrany v obci Čelechovice jezajištěno nepřetržitou službou požární stanice Přerov
Hasičského záchrannéhosboru Olomouckého kraje, územní odbor Přerov.
Čl. 4
Druh, velikost a vybavení jednotky požárníochrany
V obci je zřízena požární hlídka Sboru dobrovolných hasičů smístní působností. která provádí činnosti stanovené
zákonem o požární ochraně aprováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Početní stav jednotky a
jejívybavenost jsou uvedeny v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 5
Přehled zdrojů požární vody
Zdrojem vody pro účely požární ochrany v obci Čelechovice jepožární nádrž.
Čl. 6
Ohlašovny požárů v obci, jejich označení a způsobvyhlášení požárního poplachu v obci
(1) Ohlašovny požárů v obci Čelechovice jsou objekty uvedené vpříloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky. Tyto
ohlašovny požárů jsou označenyna viditelném místě tabulkou s obrázkem ohně a nápisem “OHLAŠOVNA
POŽÁRU”.Ohlašovny požárů přivolávají požární pomoc podle požárního poplachového plánuobce, který má
každá ohlašovna k dispozici.
(2) Dále jsou v obci Čelechovice místa pro hlášení požárů,která jsou označena tabulkou “ZDE
HLASTE POŽÁR” a symbolem telefonního čísla.
(3) Požární poplach se v obci vyhlašuje takto:
a)místním rozhlasem
b)jiným náhradním způsobem, např. voláním HOŘÍ !
Čl. 7
Výpis z požárního poplachového plánuokresu
Součástí požárního řádu obce je výpis poplachového plánuokresu, který tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné
vyhlášky.
Čl. 8
Kontrola a sankce
(1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky je oprávněnkontrolovat starosta obce, místostarosta a členové
kontrolního výboru.

(2) Porušování povinností stanovených touto obecně závaznouvyhláškou postihováno podle platných právních
předpisů.
Čl. 9
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna2003
Vladislav Mohapl Pavel Kostiha
místostarosta starosta obce
Vyvěšeno: 5. března 2003
Sejmuno: 31. března 2003
Odkazy na právní předpisy
1) § 5 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zněnípozdějších předpisů
2) § 17 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zněnípozdějších předpisů
Příloha č. 1
OBECNÍ ÚŘAD ČELECHOVICE

Požární poplachový plán
pro obec Čelechovice
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachuzasahují v obci Čelechovice následující požární
jednotky:
Stupeň

Jednotka požární
Zastupitelstvo obce Čelechovice schválilo o na svém zasedánídne 3. března
2003 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), dále
podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o)zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
Účelem vydání této obecně závazné vyhlášky je úprava organizacea stanovení zásad požární
ochrany v obci Čelechovice
Čl. 2
Činnost preventisty
K zabezpečení požární ochrany a pro organizování avyhodnocování preventivních požárních kontrol
v obci Čelechovice byl ustanovenpreventista požární ochrany (příloha č. 2 obecně závazné
vyhlášky), kterýzabezpečuje zejména tyto úkoly:

a) organizuje preventivní požární kontroly, jejichž účelem
jeprověrka dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně upod-nikajících fyzických osob, u nichž se
nevykonává státní požární dozor, dálev nebytových prostorách
objektů ve vlastnictví nebo užívání fyzických osob,
b) vede požární dokumentaci požární ochrany v obci
Čelechovice,která se týká preventivních požárních kontrol,
c) zpracovává plán preventivních požárních kontrol,
d) vede seznam objektů, ve kterých se provádějí
preventivnípožární kontroly.
Čl.3
ochrany
HZS Olomouckého kraje, územní odborPřerov
I.

SDHBrodek uPřerova
SDHČelechovice
HZS ČD PŘEROV
SDH TOVAČOV

II.

SDH PŘEROV
SDH HORNÍ MOŠTĚNICE
SDH RADSLAVICE
HZS PS LIPNÍK N. BEČVOU
SDH OSEK n. BEČVOU

III.

SDH VESELÍČKO
SDH LIPNÍK n. BEČVOU
HZS DŘEVOHOSTICE
Další jednotky požární ochrany dle rozhodnutí operačního střediska

Z
HZS Olomouckého kraje, územního odboruPřerov

Požární jednotky jsou na místo zásahu (resp. dozálohy HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov)
povolány prostřednictvímokresní ohlašovny požáru na vyžádání operačního střediska HZS Olomouckého
kraje,územní odbor Přerov.
Příloha č. 2
Požární hlídka Sboru dobrovolnýchhasičů
Jednotka : Sbor dobrovolných hasičů obce Čelechovice
Velitel jednotky VOLKMER René

Členové požární hlídky POCHYLA Zbyněk. VOLKMER Günter, NAVRÁTILJaromír. KROUPA Václav,
ŠIMONÍK Jaroslav, BLAŤÁK Oldřich ml., ŠROMOTA Aleš
Vybavení jednotky: .PS 12, T 805
Ohlašovny požárů v obciČelechovice:
Dům č.p. 29 NAVRÁTIL Jaromír tel. č. 581 746 072
Dům č.p. 14 POCHYLA Ladislav tel. č. 581 746 005
Preventista požární ochrany v obciČelechovice
ŠROMOTA Aleš - Čelechovice 40
Telefonické spojení důležitýchorgánů
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, tísňové150
Územní odbor Přerov 581705510
Policie ČR tísňové 158
Zdravotnická záchranná služba Přerov tísňové 155
Nemocnice s poliklinikou v Přerově 581271 111
SME Přerov (elektrárna) 581264 130
Plynárna – pohotovost 1239
Vodárna 581201 329

