oBEc Má|etín
zastupitelstvoobceMol€ t ín
obecně závazná vyh|áška
č.2120|9,
kterou se vydává požárniřád obce
Zastupite|stvo
obceMaletirrse na svórnzasedáDi
konanén]
dne l8. 9' 20l9 usnesto
vydatna základě$
29 odst.l pism.o) bod l zákonač.l33/|985sb', o poárníochraně've zněnípozdějšich
předpisťl
(dálejen ',zákono požárníochraně..),
a v sou|adus s l0 písm'd) a $ 84 odst' 2písm' h) zákoDač'
l2812000sb'' o obcích(obecnízřízení),
ve zněnlípozdějších
pfudpisů,
tutoobecnězávaznouvyhlášku
(dálejeD,'vyhláška..):

Čr.1

Úvo ni usfunovení
(l )

Tatovyhláškaupravujeorganizaci a zásadyzabezpečen
í poárn íochranyv obci'

(2)

Při zabezpečování
poŽárni ochmny spo|uPracujcobec zejDénas hasičskýnlzáchún|l)ln
sborcnrk|aje' občanskýlnisdruŽeni|nia obecně prospěšl]ý|Íi
pťrsobícírni
společnostlni
na
poŽáfniochrany'
úsekt|

ylnaz?

čt'z

í čilttlos|i osob ?oýěře i,ch zrňezPečoýlini,,t l,oÚir,

ochfu,!! ý qbci

(l)

ochmna životů,zdraví a nlajetku občanůpřed poŽáry, ŽivelDíDripohrolllínll JJinjtllj
minrořádný|ni ud.í|ostmilla ílzení obce Maletí|t(dále jen .,obec'.).jeZajištč|rll
jcdnot|(ousbol'u
dobrovolnýchhasičť|
obce (dálejen ,'JsDH obce..)podle čl'4 télovyhláškya driIc.icdnotkaIni
poŽámíoch|a|ly
uvedellý|ni
v přílozeč' l tétovyh|ášky'

(2)

K zabezpečeníÍ|kolůna í|sekupoŽáÍl1iochraDy by|y na základě usrresenizlsfupitclstva obce
dále pověřeny ryto orgány obce:
á)
zastupite|stvo
obce. p|ojednánínstavupoŽárníochmny V obci ntinirná|něl x za |2
měsícůnebo vŽdy po závaŽnémimořádné udáIosti rnajíci vztah k Za.iištění
poŽál'ni
ochfanyv obci,
b)
sufosta - zabezpcčováním
p|aVidcl|rýť|l
k Ll.()]dodťŽouil)ipiedPisů l| P||)čni
po\'jl|nosli
obcc ll. L'isckU
požimíochranyV)pIývlÚirichz'jciÍsll|]lostllnóPll\otrIl()sl'.
a t()lniDi|ná|něl x 7á |2 měsíců.

čt':
zt,tisobnePřatÍži,úho
zabeu,ečaíPožú?t,i
oťhÍn! v ohci
(l)

(2)

Pi.ijetiohlilšení
poŽárrl'ŽiveInípohrcmyčjjiné|ninrořádllé
událostiDa úZc|ni
obce.ic
zabezpečeIlo
systéDe ohlašovenpoŽárůuvedenýchv článkLló.
ochranaŽivolů'zdÍaViltn{etku občaDťl
pild PoŽáÍy,
ŽiVelní|ni
pohro|nanriajinýrlli
lninořádný|ni událost|lli na územíobceje zab€ z pečenajed notkou poŽárníochrany
uvedenýnri
v čl.4 a v Přílozeč. lvyhlášky.

Kulc1:0ric jel

ct.4

0tk.|, ŠboÍunobfuýol

jjch huričů obc!,j!!ií |o(|e|ú \klý u ý)'b ýťl!i

(l)

jsou t|vedeny
obec zrídilaJsD]l obce,jejížkate8oÍie'
početDi
stava vybaveni
v přilozeč'2
vyhlášky'

(2)

ClenovéJsDll obce se při vyh|ášení
poár.nihopoplachudostavíVe stanovcné|n
čascdo
hílsičskó
sltu)ice
JsD]I obcena ldrescMaletíD'
starýMalctillč' p. 248,anebona.iilré
n)íslo'
staDovcné
Velitelem
JsDI.|'

Přehlť
(l)

(2)

Čr.5

o zdÍ!Úích ýod|'pto hlšcní pofuitů n podníú.y jajich ttvt úpolžilt|,l6ti

V|astl]ikllebouŽivatelzdrrliů
r,txlvpro lritšeIlíPoŽálú.ie
slaVLlPoViIlcllty10Udúovlllv la|(oýóIn
pouŽilípoŽ.l|1li
llby b) Lot|ll)oŽllě|lo
lcchni|(yn čerpállivod! p|()hašcní
poŽá|i]L'
Zdrcjc vody prc hašclripoŽí['|n!|úZclniobcc.isot|:
.l) v k.ú.sta|ý Ma|elín
. hydŘn!oýásít'navodovodllíln
řádu v obci(spravÚeŠl,VSŠUlnpe|k)
. lyboik n křižovatcesDlě||lynčinaa svojAnov
- PřehmdDíD.,ldÉ
na lo|( Mílov|(y
. pi.eh|adn
í DádÉ svojaDov
- potokMilovka pIoÍókající
obci
b) v li' ú'Javoříu Míleti|la
- |ybllíkpod čislenrllopisný|n38 l)1czin]ísÍ|rími
konlull.kacclni|8c l9c
c) v k' ťl.Nový Malelí|]
- přeh|adnin.ld|žsvoianov

seznu,,t ohl!ňoý!tl ?0žúrů

lšídl nisl'

Čr.
ó

dAlll lze hhiri| pžúÍ' ( zPlisoL jclich t)tltuú

(1)

obcc Zřídila ni|s|edUjíci
ohIašovnuPoŽárů.kte|á.ie tNílle označenatabuIkotL..()hIašovnll
PoŽl,ut..:
- P|acovišlč
OU MaIcLill'MalcLínč'2| Lel.58j 148 l22 V Pracovnídobě.
. telcfbn|ri
aulo|llatLl\,chodudo oÚ Malclin' te|'číslo58] 448 ] |0 Po celých24 hodi|l

(2)

ohlašovny poŽ1lŇ jsou tNaIc označenylabulkoU .'o|lldšovt|tt|)ožÍťů'.
Ilcbo s)n)bo]e|)r
teIcÍbnního
čisl ,,l50..
způs0b |,.yhllišuíp

Čt.7

íÍuíhoplphrhu

l ohci

V),hlášcni
popIacIlt|
\. obcisc P|oVádi:
PoŽálrrího
operačního
n
irllilr.rnačního
sli.c is|(a lIZs ()l()not|ckčho
k|i|jc. I)o|lloeid.ll](ovĚ
P|.oslřednicn'í|n
,Ii]lo
ov|.lclaného
svolii\'acihoZaříZcni'
7niíZení
\pLlšló|li
z||rr|ruic
si|én),(25s r(h. L()s pllLlzall 25
s tóll) ll V!slállinlsMS Zl)|liv)'pl.o
\cIjtelc.iednotk\,.
staruíuobcÚ'

l s 7 odst ']zakonao poŽárniochÍané

Čr.8
Sez,nnn si! l prus|ředkůjednotek požthníochrany
jednotek Poárni ochrany pod|evýpisu z požárnihoPoplachového
searam sil a prostředků
p|ánu
olomouckého
krajeje uvedenv přílozeě' l vyh|ášky.

Ct.to
zŤušovrcíustaDovení
Toutovyhláškouse rUšíob€ c néávazná vyh|áška
č.212003
ze dne2E. E.2003.

Čl.r]
Učinnost
TatovyhláŠka
abýváúčitrnosti
pa|náctým
dnernpodrrijejího
vyhlášení.

Jméno
PÍíirneni
,nis,os,uroa,u
//
Vyvéšel)o
|laí|icdllí
desceobecllíllo
úřadu
dne: L6. c ' ,.r,,1
sejmutoz úÍední
deskyobecnihoúřádudne: |+. 40. b,q
zveřejněnivyh|áškybylo slrodněprcvedenozpůsobern
umožňujícim
dá|kovýpřístup'
Pří|ohr č.l k obecnězávrznévyh|ášceč.2/2019,kterouse i?dívá požáťní
řád
Výpis z poárníhopop|achového
plánuolomouckého
krajepíoobecMaletin
Příloh$ č'2 k obecnězávaz$évyh|ášccč.2/20|9,ktcrou se vydÁvÍpožárnířád
Poární technjkaa věcnépÍostředky
poŽáťní
oclrrarry
JSDH obce'

Pří|ohač.l k ob€ c ně závaznévyhlášceč.2,2019,kterou se tTdóvá požárnířád
jednotckpožár.ní
Sezn!nr a sil a prosti.edků
ochmny
pop|Achového
p|ánuo|omoucliéhokraje pÍoobec M:r|etín
výpis z požáťního
V případěpožáruv závislosti na přís]ušnéln
stupni poplach! zasahujívobci (míst|líčásti)
jednotky:
požámí
následující
Okres

Šurnperk

Obec

Maletin

|' st peň
iPO
kat.

Javoří

Malelí|l

V

lll. stuperi)
JPO
kat
Zábrch ||/| Sumpcfk l

Zibieh

I

LukaVic€ lI|/]

MoheLrice
llll
Loštice

Il/l

Maletítl V

Monvská
Trebová
Šumperk

Male!í|l

Nový Maletín

l

|1'sfuPcň
JPO
kat

Mo|aVs|(á
Třcbová |

staréMěsto
|/l
SurrperltI

IIoštejn

Loštice

Usov

||/|

I

Ivl
llll

lll/l
1

staréMěsto Zábie.h ]|l| ChorIii.e lll/l
IVI

Zábíel1

Litovel

l

Me|clítl V
MoÍavská
Tř€ b ová
I

Maletin

llourov

Městečko
Ulličov
Tmá\,ka IIl/l

MohelniceIl,/l Lukrvice Ill/l

Sumperk

LiLu\,el

staÍýMa1etíl Zábřeh

l

MohelDicell/l

I

Sta|éMěsto
IA

LošriceIIl/|

llvuzor

ll/l

Sunpefk I

I.bšlejn Illl|
Městečko
-tflr:ivka
lll/l

Zábieh ||/1
LuLavicelll/l

.rárcnicc
llI/I

StlInpťr( l

Silllpcrk

Pozn.:
HZS - hasičský
zách|anný
sbo|'
JPo _jednotkapoŽáÍní
ochrany(piílohak ákonll o poŽállíoclrťaně),
JsDH -jednotkasboÍu
dobtovoIných
hasičů,
Hs lrasičská
stanice,

I

stupněpoplachu-viz$20anásl'Vyhláškyč'328/200|sb',oně|(eýhpodlobnostochzabezpečeni
piedpisů'
inte8rovaného
záchranného
systénrU,
Ve znéDipozdějšich
Přilolrač.2k ob€ c ně ávaz|lévyhlňšce
č.2/20l9,kteřouse vydávápožárni říd
Kátegorie. Doč€ t nistav $ wbaveníJSDH obce Máletí

Požárnítechnika a věcnéDřostředkvDožárDí
ochrsnv JsDH obce
Poární tech|tik$a věcnéDrostředkvPo
Tatral4E SPZ 3M8043

DA
stříkačka
Ps l2

EIektÍocentlá|a
|lERoN
cerDadloka|oVé
HERoN
Pila motorová
Htrsoama
RadiostaniceMlDLAND ó7
Páčidlo
Hák DoŽárni
hliníkový
NosítkaFAZZI skládací

Pozn.I
cAs _ cistemováautomobiIová
stříkačka'
DA - dopravníautomobil.

Dočet

I kus
I KLIS

lkus
I KUS

I kus

2 kusv
I KUS

2k sv

