OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VRACOVA
č. 5/2012 ,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010,
Požární řád obce
Zastupitelstvo města Vracova se na svém zasedání dne 21. září 2012 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010, Požární řád obce, ve znění obecně
závazné vyhlášky města Vracova č. 2/2011, se mění a doplňuje takto:
Čl. 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou nově zní takto:

„Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Při spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích je každý povinen:
spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých látek a porostů tak, aby
nemohlo dojít k rozšíření ohně,
spalování provádět pod stálým dozorem osoby starší 18 let,
po ukončení spalování ohniště uhasit a popel bezpečně uložit na vhodné místo,
neprodleně ukončit spalování při změně klimatických podmínek, které mají vliv na
nekontrolované rozšíření ohně (např. vítr),
místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků,
před zahájením spalování většího rozsahu ohlásit tuto činnost územně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje.

(2) Na území města Vracova platí nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.1)
_______________________
1)

Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. “.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

---------------------------------Ing. Dušan Fridrich
místostarosta města Vracova

------------------------------------Jaromír Repík
starosta města Vracova

Vyvěšeno na úřední desce dne: …….………………
Sňato z úřední desky dne:

…………………….

