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Vyhláška 

č. 1/2018 

  Obec Libkov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29. 3. 2018 podle § 29 odst. 1 písm. o) 

bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 

15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v platném znění a podle § 10 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydává obecně závaznou vyhlášku 

Požární řád obce 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Požární řád obce Libkov 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, v platném znění. 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Libkov, která plní 

v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými 

událostmi v katastru obce Libkov je zajištěna společnou jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále 

jen „JSDH“) Nasavrky, kategorie JPO II/1, zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a 

zákona o požární ochraně s městem Nasavrky a dále jednotkami požární ochrany, uvedenými 

v příloze č. 1 této vyhlášky. 

3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město Nasavrky: 

a) pověřuje radu města projednáváním stavu požární ochrany v městě Nasavrky/obci Libkov 

minimálně 1x za 6 měsíců a také vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah 

k požární ochraně města/obce, 

b) pověřuje starostu města prováděním pravidelných kontrol dodržování povinností požární 

ochrany města/obce stanovených předpisy o požární ochraně, a to nejméně 1x ročně. 

 

Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: pořádání 

veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí. Požární bezpečnost při provozování těchto 

akcí zabezpečuje pořadatel akce. 

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

- Období jarních a podzimních úklidů na zahradách.  

- Období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě 

vysokou teplotou vzduchu.  

- Období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin.  

- Topné období. 

Za požární bezpečnost vždy odpovídá osoba provádějící práce, resp. činnosti. 

3) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

- sklad slámy Zemědělské a.s. Horní Bradlo. 
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Požární bezpečnost při provozování skladu slámy je zabezpečena přímo provozovatelem. 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany  

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno 

ohlašovnou požárů, resp. místem, odkud lze hlásit požár, uvedených v čl. 7. 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými 

událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1. 

 

Čl. 5 

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

1) Obec Libkov má na základě smlouvy o sdružení zřízenu společnou JSDH s městem Nasavrky, 

kategorie JPO II/1.  

2) Početní stav a vybavení této JPO jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

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 zdroj vody pro hašení požárů, který svou kapacitou, umístěním  

a vybavením umožňuje účinný požární zásah: 

- rybník uprostřed obce, se zpevněným čerpacím stanovištěm, kapacita cca 4 000 m
3
. 

2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen umožnit použití požární techniky  

a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro 

požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů požární vody.  

3) Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití tohoto zdroje pro účely požární ochrany, 

je vlastník nebo uživatel povinen předem projednat s orgánem obce a HZS Pardubického kraje, 

který může určit podmínky zabezpečení požární ochrany. 

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdroji vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro 

mobilní požární techniku.  

 

Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

1) Ohlašovnou požárů pro obec Libkov je Obecní úřad (tel. č. 469 677 939) který je trvale označen 

tabulkou “Ohlašovna požárů”. Tuto funkci však plní úřad pouze v době svého provozu.  

Dále je možné ohlásit požár přímo starostovi obce na tel. č. 724 179 930. 

Ohlašovna požáru na OÚ plní tyto úkoly: 

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, 

- zjišťuje místo, charakter a rozsah události, stupeň ohrožení, kdo a odkud událost hlásí, 

- oznamuje nahlášenou událost na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického 

kraje tísňovou linkou na tel. č. 150 nebo 112, 

- vyhlašuje požární poplach společné jednotce PO - formou vyrozumění velitele JSDH Nasavrky, 

tel. č. 724 180 221. 
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2) Místem pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou “Zde hlaste požár” (nebo symbolem 

telefonního čísla “150”) je veřejný telefonní automat umístěný u hostince. 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu  

1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signály, vyhlašovanými pomocí sirény v místním 

rozhlase: 

a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným sirénou po dobu jedné minuty (25 s tón -  

- 10 s pauza - 25 s tón) a slouží ke svolání jednotky požární ochrany a 

b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným místním rozhlasem, napodobujícím hlas 

trubky, troubící tón “HO - ŘÍ”, “HO - ŘÍ” po dobu 1 minuty. 

2) Náhradní možností pro vyhlášení požárního poplachu je zvoněním na zvon po dobu 1 minuty.  

 

Čl. 9 

Seznam sil a prostředků 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 

Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1. 

 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 14. dubna 2018. 

 

 

 

 

………………………………………              ……………………………………… 

                Vladimír Petr             Jiří Paulus 

  starosta obce                místostarosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 3. 2018       Sejmuto: 15. 4. 2018
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Příloha č. 1  

 

Seznam sil a prostředků 

jednotek požární ochrany 

Podle požárního poplachového plánu kraje 

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny 

požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. 

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce 

Libkov určeny v I. stupni požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: 

Evid. 

číslo 

jednotky 

Dislokace JPO 
Kat. 

JPO 

Počet 

členů 

Minimální 

počet členů 

v pohotovosti 

Požární technika  Počet 

531012 PS Seč I 15 5 

CAS DN 20 Iveco,  

CAS 32 - T815,  

AP 20 - Š706 

1 

1 

1 

531108 Nasavrky II/1 21 0 

CAS 15 - MB,  

CAS 32 - T148,  

DA 12 - VW Transporter 

1 

1 

1 

531206 Horní Bradlo III/1 9 0 

CAS 24 - MB, 

DA 12 - A31, 

PS 12 

1 

1 

531111 Seč II/1 21 0 

CAS DN 15 - MAN,  

CAS 32 - T148,  

DA 8 - Ford Transit 

1 

1 

1 

3) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, jejíž likvidace přesahuje možnosti sil  

a prostředků jednotek v I. stupni požárního poplachu, zasahují ve II. a III. stupni požárního poplachu 

ještě tyto jednotky požární ochrany: 

 

II. stupeň:    

 

Evid. číslo 

jednotky 
Dislokace JPO 

Kat. 

JPO 
Požární technika Družstvo 

531113 Slatiňany II/1 
CAS DN 16 - MAN,  

DA 8 - MAN, DA 12 VW Tr. 
1 + 3 

531114 Trhová Kamenice III/1 
CAS 25 - Š706, CAS 32 - 

T815, DA 8 - Ford Transit 
1 + 3 

531010 PS Chrudim I 

CAS 15 - MB, CAS 20 T 815, 

PPLA Renault, CAS 32 T 815, 

AZ 32 - Iveco Magirus 

1 + 3 

531104 Chrudim II/1 
CAS 20 - MAN, DA 8 - Ford 

Transit, PS 12 
1 + 3 

531210 Krásné V PS 12 1 + 3 

531450 Včelákov V 
CAS 15 - MB, DA 8 - VW 

Transporter, PS 12 
1 + 3 
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III. stupeň:    

 

Evid. číslo 

jednotky 
Dislokace JPO 

Kat. 

JPO 
Požární technika Družstvo 

531201 Bojanov III DA 12 - A31, PS 12 1 + 3 

531011 PS Hlinsko I 

CAS 15 DN - MB,  

CAS 30 - T815, AP 20 - Š706, 

DA 8 - Opel Vivaro 

1 + 3 

531214 Lukavice V 
DA 8 - A 30, PPS 8, NA A 30, 

OA Ford Transit 
1 + 3 

531366 Křižanovice V 
DA 12 - A30, DA 8 Renault, 

PS 8 
1 + 3 

531107 Mířetice V 
DA 8 - A30, DA 8 - Fiat 

Ducato 
1 + 3 

 

POŽÁRNÍ NÁDRŽ - kapacita cca 4 000 m
3
. 

 


