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Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 obce Medlov,
kterou se vydává
požární řád obce Medlov
Zastupitelstvo obce Medlov se na svém zasedání dne 11. 6. 2008 usneslo vydat na základě ust. § 29 odst. I
písmo o), zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10
písmo d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ODDÍL I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČI. 1
Požární řád obce Medlov určuje zásady organizace a zabezpečení
Dále určuje úkoly požárnímu preventistovi na území obce.

požární ochrany obce Medlov.

ODDÍL li.
ZAJIŠTĚNÍ požÁRNÍ

OCHRANY

ČI. 2
1. Na likvidaci požárů, provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách
ve svém územním obvodu, obec povolává jednotku HZS Olomouckého kraje, stanice Uničov.
2. K zajištění požární prevence na území obce stanovuje obec Medlov funkci preventisty požární ochrany.

PREVENTISTA

ODDÍLll.
požÁRNÍ OCHRANY OBCE

ČI. 3
1. Preventista požární ochrany na území obce zabezpečuje požární prevenci a v součinnosti s obecním
úřadem zpracovává podklady pro požární dokumentaci obce.
2. Preventista požární ochrany plní zejména tyto úkoly:
a) Zpracovává a vyhodnocuje plán preventivních požárních kontrol v objektech patřících do správy
obce.
b) Na základě dohody provádí kontrolní činnost vobjektech právnických osob a podnikajících
fyzických osob.
c) Sleduje a vyhodnocuje dodržování podmínek požárních ochrany při pořádání akcí, kde se zúčastní
větší počet osob (nad 200 osob).
d) Dohlíží na označení a použitelnost ohlašoven požárů.
e) Dohlíží na trvalou použitelnost stanovených zdrojů požární vody.
f) Dohlíží na plnění ustanovení požárního řádu obce.
g) Organizuje preventivně výchovnou činnost - školení zaměstnanců.
h) Provádí hodnocení činnosti a předkládá starostovi obce návrhy na opatření ke zlepšení stavu
požární prevence.
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DRUH, VELIKOST

ODDÍL IV.
A VYBAVENÍ JEDNOTKY

POŽÁRNÍ

OCHRANY

ČI. 4
1. V obci není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO V. Obec povolává k požáru na území
obce jednotku HZS Olomouckého kraje, stanice Uničov a také okolní jednotky SDH, např. SDH
Troubelice, SDH Uničov.
2.

Občané a zaměstnanci OÚ Medlov se řídí požárním řádem obce a poplachovou směrnicí, kterou vydává
obec. Úkoly v obci v oblasti prevence plní preventista PO, který spolupracuje se starostou obce.

3.

Preventista plní dané úkoly v oblasti PO dané zákonem o PO
předpisů a vyhl. Č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Č.

133/1985 Sb., ve znění pozdějších

ODDÍLV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
ČI. 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2008
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JUDr. Eva Škopová, místo starosta

Bohumír Berger, starosta obce
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