
 

 

Vyhláška č. 1/2013 

 
Obec  H N A N I C E  na základě usnesení zastupitelstva č. 150/2013 ze dne 2.4.2013 podle 

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 

o poţární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku 

 

 

POŢÁRNÍ ŘÁD OBCE HNANICE 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

 Poţární řád obce H N A N I C E upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární 

ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární 

ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţární ochrany v obci 
 

(1) Za zabezpečení poţární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Hnanice, která 

plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o poţární 

ochraně. 

 

(2) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna společnou jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami 

Poţárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. 

Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č. 1, ve Výpisu poţárního poplachového plánu 

Jihomoravského kraje. 

 

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1, obec Hnanice pověřuje kontrolou dodrţování 

povinností stanovených předpisy o poţární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce. 

 

Čl. 3 

Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku poţáru se zřetelem na místní situaci 

 

 

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje: 

 

 pořádání společenských a kulturních akcí v kulturním domě. Poţární bezpečnost při 

provozování této činnosti je zabezpečena pořadatelskou sluţbou, která je označena. 

 

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje: 



 

 období sucha v letním období od června do srpna běţného roku. Poţární bezpečnost 

v tomto období je zabezpečena vyhlášením zákazu kouření a rozdělávání ohňů.  

 

Čl. 4 

Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany  

 

(1) Přijetí ohlášení o poţáru, ţivelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven poţáru uvedených v čl. 7. 

(2) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami poţární ochrany 

uvedenými v čl. 2. 

 

Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dokumenty o zřízení jsou: 

 zřizovací listina JSDH 

 dohody o členství v JSDH 

 Jmenovací listina velitele JSDH 

 

(2) Členové jednotky se při vyhlášení poţárního poplachu co nejrychleji dostaví do poţární 

zbrojnice na ul. Daníţská, nebo na jiné místo aktuálně stanovené velitelem jednotky. 

 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení poţárů a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti a 

stanovení dalších zdrojů vody pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

pouţitelnosti 

 

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení poţárů a další zdroje poţární vody, 

které svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţňují účinný poţární zásah: 

 přirozený zdroj – řeka Dyje 

 umělý zdroj – hydrantová síť v obci 

 víceúčelové zdroje - rybník nad obcí (k pouţití celoročně) 

                         - zavlaţovací nádrţ u Hönigovy chaty (od června do října) 

 

(2) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o poţární 

ochraně umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, zejména 

udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku, trvalou 

pouţitelnost zdroje. 

 

(3) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný 

příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na 

další osobu (správce, nájemce, uţivatele), 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 

 

Obec zřizuje následující ohlašovnu poţárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna 

poţárů“ : 

 

 Obecní úřad Hnanice, Znojemská 113, tel.:515 232 133, před vchodem je umístěna 

elektronická siréna. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení poţárního poplachu  

 

Vyhlášení poţárního poplachu v obci se provádí: 

 

 signálem „POŢÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo 

 

 signálem „POŢÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným místním rozhlasem (napodobuje 

hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný 

a nezaměnitelný s jinými signály), 

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární poplach 

v obci vyhlašuje prostřednictvím osobního vyrozumění občany. 

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany 

 

 Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany podle Výpisu z poţárního 

poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1. 

 

 

Čl. 10 

Účinnost 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 19.4.2013 

 

 

 

 

 

 

          Bc. Martin Dvořák                                                                                       Jiří Musil  

          místostarosta obce                                                                                    starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2013 

 

Sejmuto z úřední desky dne:



 

příloha č. 1 k  vyhlášce č. 1/2013  

 

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŢÁRNÍ 

OCHRANY PODLE POŢÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU 

KRAJE 

 
1. stupeň poţárního poplachu 

  627133 Hnanice SDH     JPO V/2 

  627010 Znojmo PS      JPO I 

  627010 Znojmo PS      JPO I 

  627212 Šatov SDH       JPO II/2 

 

2. stupeň poţárního poplachu 

  627010 Znojmo PS      JPO I 

  627012 Hrušovany nad Jev. PS    JPO I 

  627203 Slup SDH      JPO II/2 

  627174 Miroslav SDH     JPO II/2 

  627195 Prosiměřice SDH     JPO III 

  627215 Šumná SDH      JPO III 

 

3. stupeň poţárního poplachu 

627145 Chvalovice SDH     JPO V/2 

627130 Havraníky SDH     JPO V/2 

627246 Nový Šaldorf- Sedlešovice SDH   JPO V/2 

627238 Vrbovec SDH     JPO V/2 

 

 

Telefonní spojení na základní sloţky IZS: 

     Hasičský záchranný sbor JmK – územní odbor Znojmo 

 Linka tísňového volání   150 

 Poţární stanice Znojmo   515 200 711, 515 222 222   

Poţární stanice Hrušovany n. Jev. 515 229 122 

 Poţární stanice Moravský Krumlov 515 322 222 

  

     Policie ČR 

 Linka tísňového volání   158 

 Spojovatelka    974 641 111 

 

     Zdravotnická záchranná sluţba 

 Linka tísňového volání   155  

 Spojovatelka    515 215 758 

 

     Ostatní sluţby 

 Městská policie Znojmo   156, 515 262 051, 515 225 555 

 Městská policie Mor. Krumlov 156, 515 322 634 

 Jihomoravská Energetika, a.s. 840 111 222 

 Jihomoravská Plynárenská, a.s. 515 224 012 

 Vodárenská akciová společnost, a.s. 515 282 567 (5:00 – 21:00),  

515 226 045 (21:00 – 5:00) 



 

 

Stupně poţárního poplachu  

 
I. Stupeň „malý případ“ – 4 jednotky PO 

     Následkem poţáru či jiné události jsou ohroţeny – malé budovy nebo části rozlehlých 

budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy zhruba do 500 

m
2
, jednotlivé osoby. 

 

II. Stupeň „střední případ“ – 10 jednotek PO 

     Následkem poţáru či jiné události jsou ohroţeny – celé jednotlivé budovy, jednotlivé 

prostředky hromadné dopravy osob, přírodní plochy zhruba do 10 000m
2
, desítky osob. 

 

III. Stupeň „velký případ“ – 15 jednotek PO 

     Následkem poţáru či jiné události jsou ohroţeny – několik budov najednou, soupravy 

ţelezniční přepravy, letadla, hromadné havárie v silniční dopravě, přírodní plochy zhruba do 

1km
2
, povodí řek, linie produktovou, stovky osob. 

 

 

 

Zařazení místní jednotky do poţárního poplachového plánu: 

 
Místní jednotka Hnanice SDH 

je v I. stupni poţárního 

poplachu zařazena pro obce: 

Hnanice 

Místní jednotka Hnanice SDH 

je v II. stupni poţárního 

poplachu zařazena pro obce: 

 

Místní jednotka Hnanice SDH 

je ve III. stupni poţárního 

poplachu zařazena pro obce: 

Havraníky, Konice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Popice, 

Sedlešovice, Šatov 

Místní jednotka Hnanice SDH 

ve IV. stupni poţárního 

poplachu 

Můţe být povolána k zásahu HZS JmK  - OPIS dle aktuální 

situace a potřeb. 

 
 


