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Obecně závazná vyhláška číslo: 1/2012

Obec Libotov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2012 podle § 29
odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmo d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 49812002 Sb. a podle
§ 10 pozdějších předpisů písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění vydává obecně závaznou vyhlášku.

Požární řád obce
ČI. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Libotov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení
zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

ČI. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci.
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Libotov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající
zpředpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů ČMS obce Libotov podle článku 6 této vyhlášky a dále
následujícími jednotkami požární ochrany dle výpisu zpožárního poplachového
plánu Královéhradeckého kraje pro obec Libotov podle stupně poplachu:

1. Stupeň poplachu:
1) 525011 Stanice Dvůr Králové n/L P1-C-Z
2) 525213 JSDH Libotov
3) 525102 JSDH Dubenec



2. Stupeň poplachu:
1) 525101 Bílá Třemešná
2) 525118 Verdek
3) 523222 JSDH Velichovky
4) 522105 Miletin JPO 111/1

3. Stupeň poplachu:
1) 525202 Bílé Poličany
2) 525103 Hajnice JPO 11/2-D
3) 525105 Mostek
4) 525323 JSDH Vlčkovice v Podkrkonoší

3. Zabezpečení úkolů podle odstavce l.obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně
jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně obce.
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany obce.

ČI. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.

Požární bezpečnost při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru upravuje Naiizeni Královéhradeckého kraje č.2/2002 ze dne
9.října 2002 a č.3/2002 ze dne 9. října 2002.

ČI. 4

Povinnosti právnických a fyzických osob.

1.právnické a podnikajici fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech
byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy.

2. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně
závaznými právními předpisy.

ČI. 5



Způsob nepřetržitého zabezpečení vyhlášení požáru v obci.

Trvalá pohotovost jednotek PO pro potřeby okresu je zajištěna nepretržitou
službou: Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje.

telefon: 150

Čl.6

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení.

1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce JPO 5 v počtu
8 hasičů a starosta obce jmenuje velitele jednotky.

1.Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce jsou: požární autocisterna IFA W5OLA/TLF16
požární stříkačka PPS 12 a ochranné pomůcky pro členy jednotky.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví
do požární zbrojnice v Libotově č.p. 65 nebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

ČI. 7

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti.

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody:
a).Přirozené: Rybník na Libotovském potoce u Černého lesa

studna na hřišti na parcele číslo: 63
b) Umělé: požární nádrž v obci Hribojedy
Plán rozmístění zdrojů vody je přílohou číslo 1požárního řádu obce.

ČI. 8



Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár.

OÚ Libotov a byt (místostarosty)v budově OÚ Libotov 80
Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotní záchranná služba 155
fu&k~ 1~
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
volání 150 z mobil. telefonu se přepojuje přes Hradec Králové
volání 1I2-včetně mobil.telefonu se přepojuje přes Hradec Králové

ČI. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu.

1.Požární poplach je v obci vyhlašován Operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje sirénami (Požární
poplach-přerušovaný tón po dobujedné minuty- 25 s tón-IO spauza- 25 s tón)

3. Vpřípadě poruchy zařízení místního rozhlasu je požární poplach vyhlašován
sirénou na hasičské zbrojnici.

ČI. 10
Účinnost

Tento požární řád nabývá účinnost dnem:1.6.2012

Mgr. Milan Frýba
místostarost:fo-ab e//'1 ~rÚ<.

vyvěše~o : 30.4.201

OBEC LmOTOv
S44 01 DVŮR KRÁLOVh Nl..
ICO: 00 578 193
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svěšeno: 30.5.2012
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