OBEC Libějovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

POŽÁRNÍ ŘÁD
Obce Libějovice
Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7
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 d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Libějovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci1).
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 v katastru obce a jejích částí je zajištěna následujícími
jednotkami:
a) Jednotka HZS Jč. kraje PS Vodňany – JPO I
b) JSDH Libějovice – JPO V
c) JSDH Nestanice – JPO V
d) JSDH Černěves – JPO V

2.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:
a) Za zabezpečení organizace požární ochrany (dále jen PO) obce, vyplývající z rozhodnutí
samosprávných orgánů a úkolů státní správy v přenesené působnosti odpovídá starosta
obce.
b) Za plnění úkolů na úseku PO dle zvláštních předpisů2) odpovídá Obecní úřad v osobě
starosty obce.
c) Velitelé jednotek PO udržují trvalou akceschopnost svých jednotek SDH. Pohotovost
ověřuje starosta obce nebo velitel JSDH, jednou ročně, vyhlášením cvičného požárního
poplachu. Od kontroly lze upustit u té JSDH, jejíž doba výjezdu byla ověřena výjezdem
k požáru nebo jinému zásahu.

1

§ 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.
498/2002 Sb.
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§ 29 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
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d) Obec Libějovice pověřuje kontrolou dodržování povinností PO v objektech obce,
stanovených předpisy o požární ochraně určeného pracovníka obce Libějovice, který také
zabezpečuje preventivně výchovnou činnost v obci.
Konkrétní určená osoba – starosta obce
Rozsah působnosti dle platných předpisů PO.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se řídí
Nařízením Jihočeského kraje č. 3/2005 1).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany.
1.

2.

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlašovny požáru a míst odkud lze ohlásit požár, uvedených
v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v čl. 2 odst. 1.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1.

2.

Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Výčet zřizovaných jednotek,
zařazení do kategorie, jejich početní stavy a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny
v příloze č. 1., která je nedílnou součástí požárního řádu.
Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice v místě dislokace nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti

1.

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které
musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

I.HYDRANTOVÁ SÍŤ s určením odběrných míst a aktualizovaného plánu rozvodu
správcem vodovodu v Libějovicích.
II. OSTATNÍ ZDROJE VODY:
a)
Libějovice – Náveský rybník, Bílý rybník v obci
b)
Nestanice – požární nádrž na návsi, Panský rybník
c)
Černěves – požární nádrž na návsi, rybník Kuchyňka
_____________________________________________________________________
1) 3/2005 – Nařízení Jihočeského kraje ze dne 3. 5. 2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
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2.

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obcí s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který
v jednom vyhotovení předává jednotce HZS Jč. Kraje, územní odbor Strakonice, PS
Vodňany.

3.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární
ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména
udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou
použitelnost zdroje.

4.

Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Čl. 7
Ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár

č.t.

Situace
Ohlášení požáru a dalších
mimořádných událostí

150

Dopravní nehody

112
158
155

Úrazy

Tísňová volání na:
Hasičský záchranný sbor – operační
středisko
Evropské číslo tísňového volání
Policie ČR
Zdravotnická záchranná služba

Požár a další mimořádné události lze ohlásit z veřejného telefonního automatu umístěného v obci
Libějovice a operativně využít především sítí mobilních telefonů, provozovaných jednotlivými
operátory.
950 217 111 – ohlašovna požáru nebo jiné mimořádné události.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci a jejích částech se provádí:
a) signálem „ POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón) nebo vyhlašovaným
elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón
„HO – ŘÍ, HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
v obci Libějovice vyhlašuje spojkou.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí požárního řádu.
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Čl. 10
Účinnost a zrušovací ustanovení
1.
2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2004 Požární řád ze dne 3. 9. 2004.

Jan Chrt
starosta obce

Pavel Kučera
místostarosta obce

Příloha: č. 1 – JSDH zřízené obcí Libějovice
Příloha č. 2 - Výpis z požárního poplachového plánu JčK.

Na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice
Vyvěšeno: 29. 8. 2013
Sejmuto: 16. 9. 2013
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příloha č. 1 k vyhlášce č. 1 /2013

Jednotky sboru dobrovolných hasičů
zřízené obcí Libějovice
Dislokace JPO
JSDH
Libějovice

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V

9

4

Požární technika a věcné prostředky PO
PPS 12
Elektrická centrála
Elektrické čerpadlo

Dislokace JPO
JSDH
Nestanice

Počet
1
1
1

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V

9

4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet
1

PPS 12

Dislokace JPO
JSDH
Černěves

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

JPO V

9

4

Požární technika a věcné prostředky PO
PPS 12

Počet
1
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2013

Výpis z požárního poplachového plánu JčK.
Poplachový plán obce Libějovice.
Stupeň poplachu

Pořadí jednotek

Název jednotky

1

1

stanice Vodňany

1

2

Libějovice JSDH

1

3

Vodňany JSDH

1

4

Vodňany - Pražák JSDH

2

1

Netolice JSDH

2

2

Bavorov JSDH

2

3

Drahonice JSDH

2

4

Protivín JSDH
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