Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Rohoznice
Dopravně provozní řád

Dopravně provozní řád
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Dopravně provozní řád Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice (dále jen „JSDH
Rohoznice“) upravuje podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržbě
požární techniky (dále jen PT) uvedené v příloze č.1. Tento provozní řád je závazný pro členy
JSDH Rohoznice a neomezuje vlastníkem vozidla využívat vozidlo jako vlastníka v souladu
s platnými právními normami a předpisy.
2) Při provozu a údržbě vozidla jsou všichni členové JSDH Rohoznice povinni dodržovat pravidla
stanovená v těchto dokumentech:
-Vyhláška č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO
-SIAŘ GŘ HZS ČR 25/2009 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH
podniků,
-Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a tímto dopravně provozním řádem JSDH Rohoznice.
3) Stanovištěm vozidla je garáž v budově hasičské zbrojnice Rohoznice č. p. 96, případně
v odůvodněných případech na místě určeném velitelem jednotky nebo statutárními zástupci
obce.
4) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
a) Vlastníkem (držitelem) vozidla (dále jen „vlastník“) je obec Rohoznice
b) uživatelem vozidla (dále jen „uživatel“) je JSDH Rohoznice
Čl. 2
Povolování jízd vozidla
1) Oprávněnou osobou k povolování jízd jsou:
a) starosta obce Rohoznice, bez omezení cíle jízdy;
b) místostarosta obce Rohoznice, v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky;
c) velitel jednotky JSDH Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky.
2) Bez schválení jízdy oprávněnou osobou nelze vozidlo provozovat. Výjimkou je výjezd JSDH
Rohoznice k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje. V tomto případě si nechá řidič
schválit jízdu dodatečně.
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Čl. 3
Jízdy vozidla
1) Vozidlo nesmí být použito, pokud jeho technický stav a vybavení neodpovídá právním předpisům.
2) Za technický stav vozidla odpovídá uživatel. Za technický stav vozidla během jízdy odpovídá
řidič, a to od převzetí vozidla až do ukončení jízdy.
3) Vozidlo může řídit pouze řidič, který:
a) vlastní platné řidičské oprávnění příslušné skupiny k řízení vozidla;
b) má platnou lékařskou prohlídku dle NV 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní
způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků;
c) absolvoval 1x ročně školení řidičů;
d) je členem JSDH Rohoznice.
4) Řidič vozidla je povinen:
a) před jízdou provést fyzickou kontrolu vozidla, doplnění provozních kapalin a nahuštění
pneumatik;
b) provést kontrolu předepsaných dokladů (řidičský a občanský průkaz, osvědčení
o technickém průkazu, příkaz k jízdě jako záznam v knize jízd);
c) mít schválenou jízdu oprávněnou osobou k povolování jízd, pokud se nejedná o jízdu
k zásahu na příkaz KOPIS HZS Pardubického kraje;
d) zjištěné závady či poškození na vozidle, účast na dopravní nehodě neprodleně hlásit
odpovědné osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Rohoznice;
e) dodržovat předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce
při provozu, údržbě a opravách vozidel;
f) po skončení jízdy uzavřít záznam v knize jízd (povinnými údaji v zápisu v knize jízd jsou:
datum jízdy, účel a cíl jízdy, časy odjezdů a příjezdů, ujeté kilometry, konečný stav
tachometru a případné čerpání PHM nebo jiných provozních kapalin);
g) udržovat vozidlo v čistotě a ve stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní
způsobilost.
5) Jízdy vozidlem pro soukromé účely jsou zakázány.
6) Ve vozidle mohou být přepravováni jen členové JSDH Rohoznice nebo osoby, které jsou uvedeny
v záznamu o jízdě.
7) Vozidlo musí být po ukončení jízdy zaparkováno na svém stanovišti, pokud není oprávněnou
osobou k povolování jízd povoleno parkování na jiném místě. Za zaparkování na vymezeném
místě odpovídá řidič, který jízdu ukončil.
8) Kondiční jízdy se provádějí v rozsahu stanoveném vyhláškou č.247/2001Sb.
9) Řídit vozidlo s právem přednosti v jízdě může jen osoba starší 21 let. Řidič vozidla s právem
přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.
Čl. 4
Údržba, opravy a zkoušky vozidla
1) Zjištěné závady při provozu, údržbě a kontrolách vozidla je řidič povinen ihned ohlásit odpovědné
osobě za vozidlo nebo veliteli JSDH Rohoznice, který rozhodne o způsobu odstranění závady,
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2)
3)
4)
5)
6)

případně odstavení mimo provoz. Velitel JSDH Rohoznice informuje vlastníka a domluví
odstranění závad tak, aby vozidlo bylo v nejkratší možné době v pohotovosti.
Údržbu vozidla po ukončení jízdy zajistí řidič v nejkratší možné době. Dbá na celkovou čistotu a
doplnění PHM pro zajištění pohotovosti vozidla pro případ výjezdu JSDH Rohoznice k zásahu.
Při provádění oprav nebo údržby na vozidle je nutno důsledně dodržovat technologické postupy
a návody k obsluze a údržbě vydané výrobcem vozidla.
Při provozu vozidla smí být použity jen pohonné hmoty, mazadla a ostatní provozní kapaliny
předepsaného druhu a kvality.
Zkoušky a kontrola vozidla a zařízení nezbytných pro provoz vozidla se provádějí nejméně 1x
měsíčně. Za provedení kontrole odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je
uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
Technické prohlídky a garanční kontroly se provádějí podle zásad a ve lhůtách stanovených
právními předpisy a pokyny výrobce vozidla. Za včasné přistavení vozidla ke kontrole odpovídá
určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu.
Čl. 5
Bezpečnost práce při provozu vozidla

1) Bezpečnost práce.
a) Za bezpečnost osádky při jízdě i za rychlost jízdy odpovídá výhradně řidič.
b) V kabině řidiče, nebo v kabině pro osádku není dovoleno přepravovat příslušenství, které není
zabezpečeno proti samovolnému pohybu, nebo spolehlivě uloženo v úchytech.
c) Kouření ve vozidle je zakázáno.
2) Bezpečnostní opatření.
a) Řidič je povinen si určit pomocníka pro zajištění bezpečného couvání.
b) Pohyb cizích osob po prostoru garáží je možný jen v přítomnosti člena SDH Rohoznice.
Čl. 6
Čerpání a doplňování pohonných hmot
1) Za zásobování pohonnými hmotami, jejich hospodárné využívání, evidenci a manipulaci
odpovídá určená osoba, zodpovědná za provoz vozidla, která je uvedena v příloze 1 tohoto
dokumentu.
2) Zásoba pohonných hmot ve vozidle musí být minimálně 60% palivové nádrže a rezervní zásoba
minimálně 10litrů paliva. Toto množství vždy kontroluje a plnění zajistí řidič, který provedl
poslední jízdu.
V Rohoznici dne 31. 7. 2020

Schválila:
Alena Smolíková
starostka obce Rohoznice
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Příloha č.1
Seznam požární techniky, na které se vztahuje tento dopravně provozní řád:
Dopravní automobil

FORD Transit

DA-L1Z

RZ 6E6 4926

Seznamy oprávněných osob:
Seznam osob oprávněných k povolování jízd:
- starostka obce Rohoznice bez omezení cíle jízdy: Alena Smolíková
- místostarostka obce Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Věra Pokorná
- velitel jednotky JSDH Rohoznice v rozsahu cíle jízdy v rámci České republiky: Josef Tomášek
Osoba zodpovědná za provoz vozidla:
Dopravní automobil FORD Transit DA-L1Z:

David Pokorný

Přílohy platné od 1. 8. 2020 do odvolání
V Rohoznici dne 31. 7. 2020

za Obec Rohoznice:
-----------------------------------------------------starostka obce
Alena Smolíková

--------------------------------------------------místostarostka obce
Věra Pokorná

za JSDH Rohoznice:
-----------------------------------------------------velitel jednotky
Josef Tomášek

--------------------------------------------------osoba zodpovědná za provoz vozidla
David Pokorný
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Příloha č. 2 seznam seznámených osob s tímto dopravně provozním řádem:

Jméno a příjmení

Datum narození

Podpis

