Obec Lehota pod Vtáčnikom
Obecný úrad

DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE (DHZO)

Lehote pod Vtáčnikom
dňa :11.06.2019
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1) ÚVODNÉ USTANOVENIE
a)

Dopravno-prevádzkový poriadok je predpisom záväzným pre všetkých vodičov
hasičských vozidiel DHZO. Obsahuje základné pokyny pre organizovanie riadenia
a prevádzku v rámci DHZO.

2. VŠEOBECNE O DOPRAVE V RÁMCI OHZ
2.1. Pre účely dopravno-prevádzkového poriadku platia tieto názvoslovia:
a) doprava v rámci obce:
súhrn činností a pohybu dopravných prostriedkov v katastri obce
b) prevádzkovateľ:
obec Lehota pod Vtáčnikom vo vzťahu k DHZO
c) vodič:
osoba telesne a duševne spôsobilá, teoreticky a prakticky vyškolená, ktorá
v potrebnom rozsahu ovláda vedenie vozidla a predpisy cestnej premávky,
predpisy o údržbe a opravách dopravných prostriedkov a je držiteľom vodičského
oprávnenia
d) hasičskou zbrojnicou (HZ):
prízemie budovy Hasičskej zbrojnice, vrátane garáží a dielní. Ulica Suchý potok
562/1, Lehota pod Vtáčnikom

2.2. Pre účely dopravno-prevádzkového
prostriedky považujú:
a)

sa

za

dopravné

motorové vozidlá určené na hasičské zásahy, prepravu nákladov alebo osôb,
pohybujúce sa po ceste motorickou silou, ktoré svojou konštrukciou vyhotovením
a technickým stavom spĺňajú požiadavky bezpečnej a plynulej premávky, neohrozujú
bezpečnosť a zdravie osôb, neznečisťujú a nepoškodzujú pozemné komunikácie,

3. POPIS CESTNEJ DOPRAVY V DHZO
3.1. Zloženie motorového parku:
a) CAS 32 TATRA 148
b) IVECO DAILY 65C
c) 2 x AVIA 30
3.2. Zabezpečujúce úlohy:
a)

poriadku

Nákladná doprava:
likvidácia požiarov
eliminácia povodňových udalostí
odstraňovanie následkov udalostí
potreby výcviku DHZO
preprava materiálu
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b) Osobná doprava:
preprava členov DHZO a určených osôb k udalostiam uvedených bode 3.2.a)
preprava členov hasičských družstiev na súťaže
preprava osôb pre potreby obce

3.3. Spôsobilosť vodičov obsluhujúcich dopravné prostriedky:
a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D a D+E a vodiči
s právom prednosti v jazde musia absolvovať psychologické vyšetrenie a potvrdené
psychologické vyšetrenie musia mať pri sebe počas vedenia vozidla (príloha č. 1a),
b) vodiči musia absolvovať lekársku prehliadku a potvrdenú zdravotnú spôsobilosť
musia mať pri sebe počas vedenia vozidla (príloha č. 1b),
c) vodič musí mať uzatvorenú dohodu o používaní vozidla (príloha č. 2),
d) musí byť oboznámený s povinnosťami vodiča definovanými v tomto dopravnoprevádzkovom poriadku.

3.4. Povinnosti prevádzkovateľa vozidiel:
a) organizovať používanie vozidiel tak, aby boli optimálne ekonomicky využité,
b) starať sa sústavne o bezchybný technický stav, povinnú výbavu a údržbu vozidiel,
c) zabezpečuje kvapalné palivá, mastiace a iné prevádzkové hmoty, hasiace látky,
náhradné dielce a vecné prostriedky, podľa vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z.
d) prideľovať vozidlá len vodičom, ktorí sú držiteľmi potrebného oprávnenia,
e) pravidelne realizovať STK kontroly a emisné kontroly,
f) kontrolovať vozové zošity a potrebné údaje podľa predtlače,
g) dbať na parkovanie vozidiel v priestoroch HZ. V prípade parkovania mimo týchto
priestorov túto skutočnosť povolí starosta obce popr. ním poverená osoba a to
zaznačením do žiadanky na prepravu (príloha č. 3),
h) zabezpečuje kondičné jazdy a overovacie jazdy hasičskej techniky, podľa vyhlášky
MV SR č.611/2006 Z.z.
i) náklady spojené s prevádzkou vozidiel znáša obec,

3.5. Povinnosti vodiča
a) Vodič počas realizácii prepravy dodržuje platnú legislatívu v doprave.
b) Pri prevádzke a údržbe vozidiel dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy
v požiarnej ochrane.
c) Pred začatím jazdy skontrolovať:
• chladiace kvapaliny, pohonné hmoty, olej v motore, brzdovú kvapalinu,
• úplnosť predpísaného vybavenia, stav pneumatík a ich hustotu,
• čistotu čelných a bočných skiel kabíny vodiča, spätné zrkadlá, svietidlá,
odrazky, kvapaliny v ostrekovačoch, napnutie klinových remeňov, mechanické
zabezpečenie a zapojenie prívesu, funkciu bŕzd, riadenia, motora, kontrolných
a ovládacích prístrojov a mechanizmov, vonkajšie osvetlenie, výstražné
zariadenia, signálne zariadenie, stierače, očistiť EČ a koncové sklá,
• pri jazde a zastávkach kontrolovať: funkciu a činnosť všetkých ovládacích
mechanizmov, riadenie, brzdy kontrolné prístroje, motor, prevodové
mechanizmy, teplotu jednotlivých mechanizmov, míňanie kvapaliny, stav
pneumatík, karosérie, nákladu, svetiel, EČ, činnosť svetiel a signálnych
zariadení,
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•

•
•
•
•
•

o skončení jazdy je potrebné vykonať suché očistenie, zamiesť podlahu,
prípadne umyť vozidlo, skontrolovať a doplniť všetky prevádzkové hmoty,
odpojiť akumulátory, ak je vozidlo vybavené odpojovacím akumulátorom,
vykonať kontrolu pneumatík,
počas jazdy a pred jazdou nepožívať alkoholické nápoje, resp. byť pod
vplyvom omamných, návykových látok,
stav ubehnutých kilometrov vyhodnocovať podľa skutočností na počítadle
vozidla,
po jazde vždy zaparkovať vozidlo v určených priestoroch,
vozidlo použiť na uskutočnenie výkonu iba na základe tohto poriadku,
pri cúvaní a zachádzaní s vozidlom je vodič povinný venovať tomuto úkonu
maximálnu opatrnosť a označiť začiatok cúvania zvukovým signálom.

4. PREDKLADANIE POŽIADAVIEK A PODMIENKY DOPRAVY VOZIDLAMI
a) Žiadanky na prepravu nie je potrebné vypisovať:
• v katastri obce na vykonanie služieb pre potreby obce,
• pri zásahoch DHZO v katastri obce a mimo nej. V takomto prípade je však
potrebný minimálne telefonický súhlas starostu obce, popr. jeho
poverenou osobou,
• v prípade nedostupnosti poverenej osoby, rozhodne o výjazde k zásahu
veliteľ zásahu. Dôležitosť výjazdu zdôvodní po ukončení zásahu starostovi
obce, popr. jeho poverenej osobe,
b) Žiadanky na prepravu je potrebné vypisovať:
• pri jazdách mimo katastra obce na vykonanie služieb pre potreby obce,
DHZO a DHZ,
• pri účasti hasičských družstiev na súťažiach.
c) Požiadavky na prepravu sa predkladajú starostovi obce popr. jeho poverenej osobe,
a to 24 hodín vopred. Pri mimoriadnych udalostiach sa môže nahlásiť požiadavka aj
telefonicky a použiť žiadanka určená na tieto účely, uložená na určenom mieste vo
veliteľskej miestnosti HZ.
d) Požiadavky na prepravu sa vypisujú na predpísanom tlačive - „Žiadanka na
prepravu“ (príloha č. 3) Žiadanka musí byť podpísaná starostom obce popr. jeho
poverenou osobou.
e) Vodič si vedie evidenciu o odjazdených kilometroch a čerpaní PHM, vypisuje
záznam o prevádzke vozidla (Príloha č.4), kde eviduje dátum, čas používania,
odjazdené kilometre, tankovanie, počiatočný a konečný stav tachometra. Uvedenú
evidenciu, jej pravdivosť, potvrdí svojím podpisom, za čo nesie plnú zodpovednosť.
f)

Záznamy kontroluje poverený strojník DHZO a spracuje záznam do hlavnej knihy
vozidla, zaeviduje si potrebné údaje a mesačné vyhodnotenia záznamov postúpi
veliteľovi DHZO na kontrolu.

5. PREHLIADKY. ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDIEL
a) Prehliadky, údržby a opravy vozidiel zabezpečuje obec, po dohode s veliteľom
DHZO.
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b) Po pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu obce zodpovedá za organizáciu
prehliadky, opravy a údržby veliteľ DHZO.
c) Určení strojníci DHZO zabezpečujú nasledovné činnosti:
• príprava vozidiel na EK a STK
• bežné údržby vozidiel
• bežné opravy vozidiel
d) Na vykonanie vlastných bežných prehliadok, údržby a opravy sa využívajú priestory
HZ.
e) Všetky poruchy a závady na vozidlách hlásia vodiči prideleným strojníkom DHZO a
veliteľovi DHZO, ten starostovi obce popr. jeho poverenej osobe, ktorá po dohode
s veliteľom DHZO rozhodne o postupe a spôsobe odstránenia závady.
6. NESPÔSOBILOSŤ VOZIDIEL
Za technicky nespôsobilé sa považuje vozidlo, ktorého chyby ohrozujú bezpečnosť
premávky, osôb, majetku, alebo poškodzujú komunikácie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

brzdy vozidla nedosahujú predpísaný limit, účinnosť,
vôľa riadenia presahuje určenú hodnotu,
kmitanie kolies riadiacej nápravy,
podstatné zníženie priehľadnosti čelného skla,
opotrebené, alebo poškodené pneumatiky nad prípustnú hranicu,
poškodené tlmiče, alebo pérovanie,
zjavné unikanie oleja, alebo paliva,
nadmerný hluk,
poškodené alebo deformované ráfiky kolies,
nefunkčné svetelné a výstražné zvukové znamenia,
nesvietia tlmené, koncové, obrysové, brzdové, smerové svetlá, alebo nie je možnosť
prepnúť diaľkové svetlá.

7. EVIDENCIA A SPÔSOB VSTUPU DO HZ
a) určení členovia DHZO majú pridelené kľúče od HZ,
b) vstup do HZ je cez dielňu s montážnou jamou,
c) s členmi, ktorým bude pridelený kľúč, alebo diaľkové ovládanie sa spíše spoločná
hmotná zodpovednosť,
d) dôvod vstupu do HZ:
• zabezpečujúce úlohy podľa bodu 3.2. ods. a, b, tohto poriadku,
• zabezpečujúce úlohy podľa bodu 6. ods. c, d, e, tohto poriadku,
• porady členov DHZO a výboru DHZ I
• tréningy členov DHZ I
f) vzásahovej miestnosti bude na viditeľnom mieste založená kniha návštev, do
ktorej zapíše potrebné údaje (dátum, čas, počet zúčastnených členov, dôvod
atď..) člen DHZO, ktorý Hz odomkol a uzamkol.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Všetci členovia DHZO, ktorí sa zúčastňujú priamo, alebo nepriamo v procese
dopravy a údržby, sa musia oboznámiť s dopravno-prevádzkovým poriadkom
a jeho prílohami. Taktiež je potrebné oboznámiť s dopravno-prevádzkovým
poriadkom členov DHZ I a DHZ II, ktorí majú oprávnenie, podľa tohto poriadku,
požívať vozidlá cestnej dopravy DHZO.
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V Lehote pod Vtáčnikom
dňa :11.06.2019

Ing. Já
sta ros
(úradná pečiatka obce s obec. znakom)
Prílohy:

č.
č.
č.
č.
č.

1a
1b
2
3
4

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
Dohoda o používaní vozidla
Žiadanka na prepravu
Denný záznam vozidla
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Príloha č. 1a

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
1 Posudzujúci lekár (Pečiatka)

2. Meno a priezvisko:
3. Deň, mesiac a rok narodenia:
4 Skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia posudzovanej osoby,
ktorého je držiteľom:
5.Menovaný bol posudzovaný s týmto záverom:

2. strana____________________________________
a) , spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:
b) , nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:
c) , navrhujem obmedziť vodičské oprávnenie skupiny alebo podskupiny
takto:

6.Miesto a dátum vyhotovenia:

pečiatka a podpis lekára

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča má rozmer 105 mm x 74 mm.
Vyplňuje sa podľa predtlače.
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Príloha č. 1b

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
1. Posudzujúci lekár (Pečiatka)

2. Meno a priezvisko:
3. Deň, mesiac a rok narodenia:
4. Skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia posudzovanej osoby,
ktorého je držiteľom:
5.

Menovaný bol posudzovaný

a) ako vodič skupiny
b) s týmto záverom

2. strana____________________________________
1. spôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny alebo podskupiny:
3. navrhujem obmedziť vodičské oprávnenie skupiny alebo podskupiny
takto:

6.Miesto a dátum vyhotovenia:

pečiatka a podpis lekára

Príloha č. 2
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OBEC LEHOTA POD VTÁČNIKOM

DOHODA
o používaní motorového vozidla Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO)
Lehota pod Vtáčnikom

Obec Lehota pod Vtáčnikom
zastúpená: starostom obce Ing. Jánom DAŇOM

a.................................................................... narodený:............................
číslo VP:...............................
zaradený ako vodič vozidiel DHZO
v zmysle „Dopravno - prevádzkového poriadku Dobrovoľného hasičského zboru obce“
používanie motorových vozidiel DHZO

uzavreli dňa:

túto dohodu o používaní motorového vozidla

1. Menovaný sa zaväzuje dňom..............................

používať motorové vozidlá

EČV:............................... podľa zásad používania motorových vozidiel v rámci Dopravno prevádzkového poriadku Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Vozidlá nemôžu byť používané na súkromné účely ani na cesty do zamestnania a zo
zamestnania, pokiaľ túto skutočnosť nerieši iná uzavretá zmluva, alebo dohoda.
2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, že menovaný ukončí činnosť v DHZO
v skoršom termíne, dohoda stráca platnosť dňom ukončenia, alebo odvolania z DHZO.
3. Vodič sa zaväzuje, že vozidlo bude používané výlučne na účely Dopravno prevádzkového poriadku Dobrovoľného hasičského zboru obce.
4. Vodič vyhlasuje, že sa oboznámil so zásadami používania motorových vozidiel v rámci
dopravno-prevádzkového poriadku Dobrovoľného hasičského zboru obce.
V Lehote pod Vtáčnikom dňa.....................................

Ing. Ján DAŇO
starosta obce

vodič
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Príloha č. 3

mvm

Organiidcla (pečiatka)

Cista objednávky
žíadatela

ffÄ PREPRAVU
osíb*)

nákladu*)

Číslo objednávky
útvaru dopravy

2íadatoT
Mená cestujúcich*)
Druh, hmotnosť n rozmer nákladu”)
Deň, hodina a miesto pristavenia
Odkiaľ — kam
Vodí í sa hlási u

telefón

Vozidlo ]e požadované na

hodín,

tlie! Jezdy
Vyúčtujte na vrub

dni
Pľ.tK \Z MA JAZDU

Mrtio VQsiiČfi

pyiuStuka žiadateľa

Druh vozidla
Dátum a podpis
žiadateľa

Dátum o podpis
schvaľujúceho

*j Co sa nahodí, prečiarkcltal
DCTQ1
SEVI-30 BOÍ 9

eÝ

Dátum n pod;.is osoby zodpovednej
za aotoprev ,zka

111/80/1

TSNP-21 EQ33 SO
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Príloha č. 4
Vodič (meno)

Poradové číslo listu

2

3

6

7

8

v litroch

9

Podpis
prepra
venej
osoby

Podpis
vodiča

Poznámka

11

12

13

oleja

5

Ubeh
nuté
km

benzínu ')

4

Stav
počítadla
km

Doplnenie

nafty *)

3

R

Číslo objednávky
alebo podpis osoby
oprávnenej vydať
príkaz na jazdu

1

(ukončenie inej =.
činnosti, príp,
3
nečinnosti
§-

Dátum

Cieľ cesty alebo
iná činnosť
(prípadne nečinnosť)
vozidla

(zač. inej
činnosti, prip
nečinnosti

Hodina

Prevádzkové pomery
a podmienky

Štátna poznávacia značka

'" 'N

Osobné číslo vodiča
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Prenos

\^Záznam kontrolných orgánov
*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

Spolu

Podpis
garážmajstra

Podpis
dispečera

y

j

IGAZ 275
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