
Obecně závazná vyhláška obce Holetín
č. 4 /2008

Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání dne 26.5.2008 usneslo vydat na základě § 29 
odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm.  d) a 84 odst.  2 písm. h) zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Holetín 

    Požární řád obce stanoví zásady organizace, řízení a provádění požární ochrany obce dle § 15 
odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení 
vlády č. 498/2002 Sb.,  upravuje vztahy mezi občanským sdružením působícím na úseku požární 
ochrany a obcí, mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami 
a obcí.

 Článek 1.
Přehled zdrojů požární vody

     Obec Holetín zajišťuje potřebné zdroje požární vody a jejich údržbu tak, aby byly použitelné pro 
potřeby hašení. Jako zdroje požární vody v obci určuje: nádrž v chaloupkách na Horním Holetíně, 
obecní rybník na Horním Holetíně,  obecní  rybník u školy na Horním Holetíně,  bazén v areálu 
koupaliště na Dolním Holetíně, obecní rybník na Dolním Holetíně a místní hydrantovou síť. 

Článek 2
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci a ohlašovny požárů

 1.Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (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 požárního poplachu se požární poplach 
v obci vyhlašuje mechanickou sirénou umístěnou v hasičské zbrojnici. 

2. Ohlašovny požárů

Obecní úřad Holetín ( v pracovní době ) – 469 311 121
firma TAP (Václav Pohorský, Dolní Holetín 35/A) – 469 311 785,  777 311 786
Truhlářství Halamka (Jaroslav Halamka, Horní Holetín 23) – 469 311 154,  602 162 753
Jan Břeň (starosta obce, Horní Holetín 97) – 736 481 148,  725 091 046,  469 314 401



Ohlašovna požáru plní úkoly podle řádu ohlašovny pořáru:
- přebírá zprávy o požáru, mimořádné události, nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události 
došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí
- vyhlašuje požární poplach a dále postupuje podle řádu ohlašovy požáru a požárního řádu obce
- oznamuje nahlášenou událost na okresní operační středisko, pokud tuto povinnost nepřevezme 
místní jednotka SDH obce

D  ů  ležitá telefonní   č  ísla:  
112                -  tísňové volání pro všechny složky integrovaného záchranného systému ( IZS )
150                -  hasičský záchranný sbor ( HZS )
158                -  policie
155                -  zdravotnická záchranná služba
950 582 197  -  velitel stanice HZS Hlinsko
469 315 330  -  Městská policie Hlinsko
469 311 444  -  Lékařská služba první pomoci Hlinsko ( LSPP )
736 481 148  -  starosta obce

Článek 3

     Obec může v období zvýšeného nebezpečí požáru, nebo při akcích, kterých se zúčastňuje větší 
počet  osob,  nebo  na  základě  jiných  živelných  událostí  a  nehod  povolat  jednotku  sboru 
dobrovolných hasičů obce do pohotovosti. Náklady s touto pohotovostí hradí obec.

Článek 4

    Porušení povinnosti  stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako 
přestupek podle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnsoti dnem 11. června 2008.

…………………………..…                                                            …………………………….
       ing. Lada H o r á ko v á                                                                              Jan B ř e ň              

  místostarostka    starosta obce

Tato vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 27.5.2008 
Tato vyhláška byla z úřední desky sejmuta dne 15.6.2008 
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