Obecně závazná vyhláška
č.1/2004
Obec Luběnice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.3.2004 na základě § 29
odst.1 písmene o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou
vyhlášku.
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Luběnice 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.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených k zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce Luběnice, odpovídá obec Luběnice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
(a) jednotka hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc,
kategorie I, se sídlem v Olomouci.
(b) jednotkou sboru dobrovolných hasičů kategorie II, se sídlem v Náměšti na Hané.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnosti, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky.
(1) Za činnosti, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují kulturní
akce, při kterých se shromažďuje větší počet osob (nad 200).
Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. Složení
požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany.
(1) Přijetí ohlášení požáru v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v článku 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů obce před požáry v katastru obce je zabezpečena
jednotkami požární ochrany uvedenými v článku č. 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení.
(1) Obec Luběnice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 1 této
vyhlášky.

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.2 vyhlášky.
Přílohy jsou nedílnou součástí vyhlášky požárního řádu obce.
.
Čl. 6
Zdroje vody pro hašení požárů.
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru, které svým umístěním umožní účinný požární zásah.
a)
b)
c)
d)

hydrantová síť vodovodu – nadzemní i podzemní hydranty v obci
obecní studna na návsi u čekárny
obecní studna před domem č.p.34
obecní studna u tenisového hřiště

(2) Situační plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť pro požární
techniku je přílohou č.3 této vyhlášky. Situační plánek udržuje obec v aktuálním stavu.
Jedno vyhotovení situačního plánku obdrží jednotka požární ochrany.

Čl.7
Ohlašovny požárů.
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna
požárů“
a) kancelář Obecního úřadu obce Luběnice, Luběnice č. 140, telefon 585 954 297.
(2) Obec zřizuje následující další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou se
symbolem telefonního čísla 150.
b) veřejná telefonní budka na návsi obce – před prodejnou smíšeného zboží u autobusové
zastávky.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu.
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí obecním rozhlasem signálem POŽÁRNÍ POPLACH vyhlašovaným elektronickou sirénou, která napodobuje hlas trubky, troubící tón HO-ŘÍ, HOŘÍ, po dobu jedné minuty. Tón je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu olomouckého kraje je uveden v příloze č.3.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26.3.2004

V Lubenicích, 10.3.2004

Jaroslav Matiáš
Starosta obce

Miroslav Šnajder
místostarosta obce

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/04

KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCE LUBĚNICE

Jednotka požární ochrany
Dislokace

kategorie

Obec Luběnice

V/I

počet členů

10

minimální počet
v pohotovosti
0

JPO = jednotka požární ochrany
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Hasičský agregát
Hasičský agregát
Žebřík dřev. 3 dílný
Hasicí přístroj halonový
Hasicí přístroj práškový

8 kw
12 kW

počet
1
1
1
1
1

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/04

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNĚ 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 jednotky požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany:
Stupeň
první jednotka
požárního poplachu

druhá jednotka

třetí jednotka

I.
Olomouc

sbor dobrovolných hasičů Luběnice
Náměšť na Hané

hasičský záchranný sbor

II.
Hané

hasičský záchranný sbor Olomouc

Třebčín

III.

Olšany u Prostějova

ČD Olomouc
Kostelec na Hané
Prostějov

Litovel

Senice

na

Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/04
SITUAČNÍ PLÁN OBCE S VYZNAČENÍM ZDROJŮ VODY
PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ
Je k dispozici v papírové podobě na obecním úřadě.

