Obec Libňatov
Zastupitelstvo obce
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE LIBŇATOV
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LIBŇATOV
Zastupitelstvo obce v Libňatově se usneslo dne 7. 9. 2004 vydat v souladu s ustanovením §10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 29 odst. 1 písm. o)
zákona 133/1995 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a doplnění tuto obecně
závaznou vyhlášku obce Libňatov, která podrobně upravuje zásady provádění požární ochrany
na území obce. Dále určuje povinnosti fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických
osob v oblasti požární ochrany a určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany (dále jen „PO“) obce.
Článek 1
Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v obci a jejich úkoly
K zajištění požární ochrany v obci Libňatov je stanoven obcí:
1. Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, který zodpovídá za připravenost a
činnost jemu podřízené jednotky.
2. Preventista požární ochrany obce ,který organizuje, zabezpečuje a vyhodnocuje
preventivní požární kontroly prováděné kontrolními skupinami u právnických osob a
podnikajících fyzických osob, u nichž se nevykonává státní požární dozor a v nebytových
prostorách objektů ve vlastnictví nebo užívání fyzických osob.
Článek 2
Základní povinnosti fyzických osob (občanů)
1.Fyzické osoby jsou povinny počínat si v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání tak, aby
nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a
jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a
manipulací s otevřeným ohněm zejména:
- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve
stanovených lhůtách právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarávat, instalovat a udržovat v použitelném stavu ruční hasící přístroje a jiná hasící
zařízení (zejména požární hydranty) v rozsahu stanoveném předpisy o PO a instalovat
a používat pouze schválené druhy,
- vytvářet podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.
2. Fyzické osoby jsou dále povinny dodržovat předpisy PO, návody a pokyny upravující
požadavky PO dodávané výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům a látkám nebo

výrobkům a dále:
a) Při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat a to, aby:
- v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva,
- roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru
(pokud to návod přímo nepovoluje),
- ukládaly popel na bezpečné místo do nehořlavých uzavíratelných nádob,
- dodržovaly bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od
stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.
Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat:
- 800 mm ve směru hlavního sálání
- 200 mm v ostatních směrech
u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a elektřinu: - 500 mm ve směru hlavního sálání
- 100 mm v ostatních směrech.
b) udržovat v řádném stavu topeniště, komíny a kouřovody,
-nepoužívat komíny a spotřebiče paliv u nichž byla zjištěna závada bránící jejich
bezpečnému užívání až do jejího odstranění,
c) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke
skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené,
- odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s
nimi,
- dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení a pravidelně
kontrolovat jejich uskladnění,
- při používání spotřebiče na propan-butan umisťovat kovové tlakové nádoby na lehko
přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně,
- odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv,
- zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v
prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách,
- dbát zvýšené opatrnosti při skladování hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit
požár nebo jej dále rozšiřovat (zejména s nehašeným vápnem, dusíkatými a
fosforečnými hnojivy apod.),
d) při manipulaci s otevřeným ohněm:
- dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
- při spalování zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov, polí, lesů a
hořlavých materiálů,
e) udržovat pořádek na půdách, sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku
požáru a ke ztížení zásahu jednotky PO,
- neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným
zařízením el. energie, plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce,
- udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy,
f) pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen, znemožněn volný přístup
k zápalkám a hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit
následky svého jednání,
g) dodržovat ustanovení zvláštních předpisů, vyžadujících splnění určitých podmínek při
činnostech, které mohou způsobit vznik požáru,

h) poskytnout osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláním požáru nebo při
záchranných pracích, umožnit jednotce PO vstup na nemovitost při cvičení nebo zdolání
požáru.
3. Fyzická osoba nesmí:
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. sváření, práce s otevřeným
ohněm),
b) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm na místech se zvýšeným požárním nebezpečím,
zejména ve stodolách, sýpkách, na půdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, ve
skladištích hořlavých látek a pod.
c) poškozovat, odstraňovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky PO
nebo vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO,
d) provádět vypalování porostů.
Článek 3
Základní povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny v objektech ve svém vlastnictví
nebo užívání počínat si stejně a plnit úkoly uvedené v č. 2 odst. 1 této vyhlášky.
2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
a) které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím
jsou povinny zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního
nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku a jsou povinny dodržovat opatření, která jim
byla odsouhlasena orgánem vykonávající státní požární dozor při schválení posouzení
požárního nebezpečí činností nebo objektů.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny:
b) v prostorách a zařízeních u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení
věcnými prostředky PO se zabezpečují a instalují alespoň:
- na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasící přístroje
obsahující hasivo s celkovou hasící schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v
tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno
žhnutím) nebo
- na každých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasící přístroje obsahující
hasivo s celkovou hasící schopností nejméně 70B (pro požáry hořlavých kapalin nebo
hořlavých látek přecházející do kapalného stavu),
c) udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k
rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu a udržovat volné přístupy
k prostředkům požární ochrany,
d) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a v druzích požární techniku, věcné
prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na

požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu, zabezpečovat jejich pravidelnou
kontrolu, opravy a plnění hasivem. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární
ochrany a zařízení požární ochrany lze obstaravat, instalovat a používat pouze schválené
druhy,

e) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a
ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
f) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních
opatření k ochraně života, zdraví a majetku, dodržovat návody a technické podmínky výrobce
nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,
g) označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů
o požární ochraně a odstraňovat zjištěné závady,
h) informovat jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a
požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v
objektech, které vlastní nebo užívají.
Článek 4
Požární hlídky
Pořadatel akce společenského, kulturního a sportovního charakteru, zajistí u SDH požární
hlídku, která plní tyto úkoly:
- seznámí se před zahájením akce s charakterem akce, jejím zabezpečením a objektem,
- zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná,
- v průběhu akce bude dohlížet na dodržování předpisů o PO,
- v případě požáru provede nutná opatření k záchraně ohrožených osob,
- přivolá jednotku PO dle poplachové směrnice,
- zúčastní se likvidace požáru.
Článek 5
Druhy jednotek PO
V obci je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Výjezdová jednotka je zařazena do III.
stupně požárního poplachu. Je vybavena Vozidlem T 805, PPS (přípojná požární stříkačka).

Článek 6
Přehled zdrojů požární vody
Obec zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodovodní sítě provádění
údržby a zkoušek požárních hydrantů.
Určuje jako zdroje požární vody pro území obce Libňatov
a) požární nádrž u DAKA

b) požární nádrž u Tomků
c) hydrantová síť v obci (provozovatel obec Libňatov)
d) u pošty

Článek 7
Ohlašovny požárů
Veřejný telefonní automat - ve středu obce u autobus. zastávky.
Tento způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci je funkční v denní i noční dobu.

Článek 8
Způsob zabezpečení pohotovosti jednotky PO
K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, věcných
prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení
požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru vyhlašuje
starosta obce nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.
Článek 9
Telefonní čísla důležitých orgánů
Ohlášení požáru
Rychlá zdravotní péče
Policie ČR
Hasičský záchr. sbor kraje, Náchodská 475, Trutnov
Jednotka SDH, byt p. Zdeňka Víta
Obecní úřad Libňatov
Poruchy-el.proud

150
155
158
499 848 411
499 781 553
499 781 585
12 555

Článek 10
Porušení povinností
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude řešeno podle zvláštního zákona 1).
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Tato vyhláška - Požární řád obce Libňatov bude vyhlášena vyvěšením na úřední desce OÚ
v Libňatově
2. Tato vyhláška - požární řád obce Libňatov - nabývá účinnosti dnem 1.10.2004

...........................................

................................................

Josef Teichman
místostarosta

Jaroslav Tomeš
starosta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

