Úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu
a válečného stavu obce Žádovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA OBCE ŽÁOOVICE
č.3/2012

Obec Žádovice, na základě usnesení zastupitelstva obce Žádovice, ze dne 27. 6. 2012 podle § 29
odst. 1 písmo o) bod 3b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, §
1 odst. 3 a § 16 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek I
Úvodní ustanovení
Zabezpečení
ORP Kyjov.

požární ochrany v době ohrožení státu a válečného stavu je součástí krizového řízení

Článek II
Integrovaný záchranný systém
IZS tvoří tyto složky
1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. Zdravotnická záchranná služba,
3. Policie České republiky.
Adále
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
orgány ochrany veřejného zdraví, (např. orgány hygieny)
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, (plynárenská, elektrikářská, vodní, Česká
pošta, Letecká záchranná služba, Báňská záchranná služba)
zařízení civilní ochrany
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím
(Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Článek III
Kde, komu a jak mimořádnou událost nahlásit
Zjistíte-Ii mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky), která ohrožuje osoby,
majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte 't.il" 150 - Hasičský záchranný sbor ČR.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se
prostřednictvím čísla tel. 155 - Zdravotnická záchranná služba.
Jednotné evropské číslo tísňového volání
volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

'" 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte
co se stalo,
kde se to stalo,
své jméno a číslo telefonu,
odkud voláte.
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační
nahlášené zprávy.

pracovník

ověří pravdivost

Dodržujte obecné zásady
RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas,
vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
NEROZŠIŘUJTE

poplašné a neověřené zprávy.
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č.3/2012

Obec Žádovice, na základě usnesení zastupitelstva obce Žádovice, ze dne 21. 6. 2012 podle § 29
odst. 1 písmo o) bod 3b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, §
1 odst. 3 a § 16 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek I
Úvodní ustanovení
Zabezpečení
ORP Kyjov.

požární ochrany v době ohrožení státu a válečného stavu je součástí krizového řízení

Článek II
Integrovaný záchranný systém
IZS tvoří tyto složky
1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. Zdravotnická záchranná služba,
3. Policie České republiky.
Adále
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
orgány ochrany veřejného zdraví, (např. orgány hygieny)
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, (plynárenská, elektrikářská, vodní, Česká
pošta, Letecká záchranná služba, Báňská záchranná služba)
zařízení civilní ochrany
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím
(Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Článek III
Kde, komu a jak mimořádnou událost nahlásit
Zjistíte-Ii mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky), která ohrožuje osoby,
majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte ~ 150 - Hasičský záchranný sbor ČR.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se
prostřednictvím čísla tel. 155 - Zdravotnická záchranná služba.
Jednotné evropské číslo tísňového volání 'i'i'.
volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

112 je určeno především pro cizince a pro tísňové

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte
co se stalo,
kde se to stalo,
své jméno a číslo telefonu,
odkud voláte.
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační
nahlášené zprávy.

pracovník

ověří pravdivost

Dodržujte obecné zásady
RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas,
vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
NEROZŠIŘUJTE

poplašné a neověřené zprávy.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA OBCE ŽÁOOVICE
č.3/2012

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.

Článek IV
Krizové stavy a způsoby varování obyvatelstva za mimořádných událostí
Podle závažnosti a rozsahu mimořádné události se mohou vyhlásit k jejímu překonání tzv. krizové
stavy, jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.
Druhy krizových stavů
Stav nebezpečí, který vyhlašuje hejtman Jihomoravského kraje, pro území kraje (celého), nebo jeho
část, když nastalou událost nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit
ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému (IZS).
Tento stav lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů a hejtman může dobu prodloužit jen se souhlasem
vlády.
Nouzový stav může vláda vyhlásit v případě vzniku mimořádné události, která ve značném rozsahu
ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek.
Nouzový stav lze vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po
předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament ČR, je-Ii bezprostředně ohrožena svrchovanost státu
nebo územní celistvost nebo demokratické základy státu. Mimo jiné, při vyhlášení tohoto stavu se již
počítá s možným prováděním odvodních řízení a mobilizací pro doplnění početních stavů armády
České republiky.
Válečný stav může vyhlásit Parlament ČR, je-Ii Česká republika napadena agresorem nebo je-Ii třeba
plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Pod tímto si můžeme představit
závazky vyplývající především z členství naší země v NATO.
Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (umístěna na objektu hasičské stanice)
po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za
účelem svolání jednotek požární ochrany.
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především
prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít 3x po sobě v cca tříminutových
intervalech.
Kontrola funkčnosti sirén se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími
sirénami (elektronické), vozidly složek IZS nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a jak dále
postupovat.

Článek V
Pokyny při vyhlášení poplachu
Když zazní siréna
1) OKAMŽiTĚ SE UKRYJTE - Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem a
uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA OBCE ŽÁDOVICE
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2) ZAVŘETE DVERE A OKNA - Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, požárních zplodin a jedů. Uzavřením
prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) NIKAM NETELEFONUJTE

- Váš pokus o získání telefonických

informací pouze zatíží telefonní síť.

4) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI, POSOUCHEJTE OBECNí ROZHLAS - Informace o tom, co
se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných
zpravodajstvích hromadných informačních prostředků.

Článek VI
Činnost obyvatelstva při požárech
Předcházení požárů se týká nás všech. Mezi základní povinnosti fyzických osob na úseku
požární ochrany patří:
povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným
zdrojem zapálení,
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
V domácnostech se doporučuje vědět o uspořádání a vybavení domácnosti a jiných užívaných objektů
z hlediska požární ochrany, např. kde jsou jednoduché hasicí prostředky (vědra na vodu, přenosné
hasicí přístroje), hydranty, hlavní uzávěry plynu, vypínače elektrického proudu, ale hlavně únikové
cesty z místa ohroženého požárem. Je třeba si pamatovat, že většina zplodin požáru je toxická a
spolu s vývinem tepla způsobuje při požárech nejvíce úmrtí.
POSTUP V PŘíPADĚ POŽÁRU
Každá fyzická osoba je povinna v souvislosti se zdoláváním požáru:
provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení (na linku tísňového volání tel. 150 nebo na místní ohlašovnu obce)
~ 518 626127
Ohlašovna požáru: Obecní úřad č.p. 41, Žádovice
~ 725 111 239
Starosta
~ 606 753 366
Velitel JSDHO Žádovice
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky
požární ochrany nebo obce.
POUŽITí PŘENOSNÝCH HASiCíCH PŘíSTROJŮ
VODNí hasicí přístroj - vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin, nesmí se použít k hašení
zařízení pod elektrickým proudem.
PRÁŠKOVÝ hasicí přístroj - vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických
zařízení. Nevhodný k hašení hořících pevných rozviřitelných látek, nesmí se používat k hašení požárů
lehkých kovů.
PĚNOVÝ hasicí přístroj - vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin, nesmí se použít k
hašení zařízení pod elektrickým proudem.
POUŽITí HYDRANTŮ
Hydranty rozdělujeme na vnitřní a venkovní, vnitřní nástěnné hydranty jsou zpravidla
veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) a jsou okamžitě použitelné.
Je-Ii v dosahu vzniklého požáru hydrant, nebojte se jej použít.
Hydrant je určen k hašení požáru vnitřního vybavení místnosti.

vybaveny
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POZOR! Nesmí být použit na elektrická zařízení
Neoprávněné použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné.

Článek VII
Činnost JSOHO
Při vyhlášení poplachu svolává velitel jednotky členy JSDHO. Celá jednotka s použitím technického
vybavení se podílí na likvidaci požáru event. dalších opatření v případě stavu ohrožení nebo
válečného stavu. Členové jednotky SDHO jsou v případě ohrožení státu a válečného stavu podřízeni
pokynům starosty obce Žádovice nebo velitelům HZS.

Článek VIII
Evakuace
Evakuace je to soubor opatření k přemístění osob, hospodářského
ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo.

zvířectva a věcných prostředků z

POKYN K EVAKUACI MŮŽE VYDAT
velitel zásahu ( velitel jednotky JSDHO)
obec
kraj

VYHLÁŠENí EVAKUACE
O způsobu provedení evakuace se dozvíte z obecního rozhlasu, vysílání rozhlasu, televize. Všechno
je závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutno respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo
ke zbytečné panice a dopravním problémům.
V případě vyhlášení evakuace je potřebné dodržet zásady pro opuštění domu, bytu, vzít si s sebou
evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. V podmínkách města
Žádovice se předpokládá, že evakuační středisko bude působit, pokud nebude stanoveno jinak, v
prostorách kulturního domu. Při použití vlastních vozidel je nutno dodržovat pokyny orgánů
zabezpečujících evakuaci.
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNí DOMU, BYTU V PŘíPADĚ EVAKUACE
uhaste otevřený oheň v topidlech
vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
uzavřete přívod vody a plynu
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
kočky a psy vezměte s sebou v uzavřených schránkách
exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou
vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili, a
dostavte se na určené místo
EVAKUAČNíZAVAZADLO
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým
jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu.
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.
firemní.
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Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
MíSTA PRO UKRYTí
Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostor, které se stavebními a
jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají:
stálé úkryty
improvizované úkryty
V případě obecného ohrožení slouží jako evakuační místo kulturní dům, včetně suterénu a obecní
hospoda vč. suterénu pod obecní hospodou. Chemické kryty nejsou v současném období se na území
Žádovice vybudovány, a proto se počítá s využitím improvizovaných úkrytů, jež tvoří suterénní a jiné
vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů.
K ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích je proto nutno
využít především přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. To znamená místnosti a
prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek a zásadně nad
úrovní terénu, neboť řada látek je těžší než vzduch.

Článek IX
Druhy prostředků individuální ochrany
PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNí OCHRANY ZAHRNUJí
ochranné masky pro děti a dospělé obyvatelstvo
dětské ochranné vaky
dětské ochranné kazajky
ochranné roušky
zdravotnické prostředky jednotlivce
osobní diagnostické dozimetry.
Na základě českých právních předpisů není pro obyvatelstvo v současné době počítáno s výdejem
prostředků individuální ochrany v případě havárií nebezpečných chemických látek. Každý, kdo se cítí
ohrožen, si prostředky individuální ochrany může zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Článek X
Činnost JSDHO při ohrožení státu a válečného stavu
Prostředky věcné ochrany v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu jsou používány k ochraně
obyvatel a majetku. Členové jednotky SDHO jsou v případě ohrožení státu a válečného stavu
podřízeni pokynům starosty obce Žádovice nebo velitelům HZS.

Článek XI
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti

16.7.2012.
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