OBEC LIBŇATOV
Obec Libňatov vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 25. 6.
2019 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést
podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů,

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Libňatov (dále jen „obec“) je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5.

(2)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
velitele výjezdové jednotky SDH Libňatov, který vykonává monitoring úrovně požární
ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x za 12 měsíců.

(3)

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární
ochraně v obci,
b)
starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1)

Obec nestanovila se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1)

Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1)

Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Výjezdová jednotka je
zařazena do V. stupně požárního poplachu. Je vybavena vozidlem Ford Tranzit DA-L1Z,
Tatra 805 DA 8-L3R, PPS 8 (přípojná požární stříkačka).

(2)

Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do
požární zbrojnice na adrese Libňatov E26.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů1.

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením2.
Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů.
Určuje jako zdroje požární vody pro území obce Libňatov:
Protipožární nádrž u DAKA
Protipožární nádrž u Tomků
Protipožární nádrž u pošty
Hydrantová síť vodovodu, jehož majitelem je Obec Libňatov (viz. příloha č. 1)

a)
b)
c)
d)

Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
(1)

1
2

Obec zřídila v budově obecního úřadu na adrese Libňatov 148 ohlašovnu požárů, která
je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
nařízení ….kraje č… ze dne ……

(2)

Dalším místem zřízeným v obci, kde lze hlásit požár, a která jsou trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár“ a telefonními čísly 150 a 112 je:
a) Telefonní budka u autobusové zastávky „Libňatov, rozcestí“.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

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 např. elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty
(je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály) nebo
c)
Výjezdové družstvo SDH Libňatov je svoláváno prostřednictvím systémového
zařízení Pelig, který pracuje v síti mobilního operátora a rozesílá členům
výjezdové jednotky SMS zprávu s typem a místem události a zároveň
automaticky spouští zvuk sirény prostřednictvím obecního rozhlasu
d)
V případě poruchy technický zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje např. obecním rozhlasem, dopravním
prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

Bc. Jaroslav Pich,

Michal Souček

starosta v. r.

místostarosta, v. r.

Příloha č. 1: Mapa (hydrantová síť v obci)

