Obecně závazná vyhláška Obce Liboš č. 2/2001
Na základě ustanovení § 30 zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně),
je vydáván Požární řád obce jako obecně závazná vyhláška

Požární řád obce
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Liboš.

1) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
I. Obec

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly ve svém územním obvodu;
členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b. Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření
hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává
starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu sboru dobrovolných hasičů obce
c. udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
d. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
e. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
f. zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v
jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů
obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona o
požární ochraně, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
g. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,který se ve své
pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné
činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných
mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
h. zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
i. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména
pro potřeby svého územního obvodu,
j. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
k. zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
l. zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro
hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
m. umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení
kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
n. spolupracuje se sousedními obcemi a ostatními právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami při
plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou rozhodovat o sdružení finančních
prostředků,
o. organizuje preventivně výchovnou činnost,
p. obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.
a.

II. Obecní zastupitelstvo

a.
b.

c.

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tak že poskytuje příspěvek na nákup,
opravy a údržbu potřebného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Návrh na příspěvek
předkládá starosta obce.
zřizuje ohlašovny požárů na území obce a další místa, odkud lze hlásit požár,

d.
e.
f.
g.

h.

zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména
pro potřeby svého územního obvodu,
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení
kraje a rozhoduje o příspěvku na provoz a vybavení těchto jednotek,
rozhoduje o spolupráci se sousedními obcemi a ostatními právnickými nebo podnikajícími fyzickými
osobami při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; a o soustřeďování finančních prostředků,
obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce,
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.
rozhoduje o finančním zabezpečení požární ochrany v rozpočtu obce,

III. Starosta obce

a.
b.

c.
d.
e.
f.

jmenuje a odvolává velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, po vyjádření hasičského
záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele. Přihlíží přitom k návrhu členské
schůze sboru dobrovolných hasičů obce
zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
tak, že předkládá zastupitelstvu obce ke schválení příspěvek do rozpočtu sboru dobrovolných hasičů
obce. Návrh na příspěvek projednává s velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
jmenuje požární hlídky pro akce pořádané obcí, jichž se zúčastní více než 200 osob, přednostně z řad
sboru dobrovolných hasičů obce,
účastní se školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, při nástupu do funkce a opakovaně
jedenkrát za tři roky,
navrhuje zastupitelstvu obce rozpočet na zabezpečení požární ochrany v objektech vlastněných nebo
provozovaných obcí,
Zastupuje obec při jednání týkajících se požární ochrany v obci.

IV. Místostarosta obce

a.

b.

c.
d.

zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v
jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů
obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnu tí osobní pomoci podle § 18 zákona o
požární ochraně, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
zajišťuje poskytnutí náhrady ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve
své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné
činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných
mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborn é přípravy, podle obecně
závazných předpisů.
zabezpečuje pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky, a
zajišťuje jejich úhradu.
zpracovává a vede následující stanovenou dokumentaci požární ochrany,
1. požární řád obce,
2. stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob.
3. Dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci tj.:
 rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem
vnitra, podle místních podmínek,
 plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období,
 vyhodnocení preventivně výchovných akcí.
4.
5. Dokumentaci o jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, kterou tvoří:
 zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky,
 seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní
způsobilosti pro výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
6.
7. Požární řády pro jednotlivé objekty ve správě nebo vlastnictví obce.
8.
9. seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
10.
11. seznam zdrojů vody pro hašení požárů a doklady o jejich použitelnosti pro hašení požárů
12.

e.
f.

g.

h.
i.

j.
k.
l.

13. dokumentaci obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a
válečného stavu, tj.:
 seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu
ohrožení státu a válečného stavu.
14.
účastní se školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, při nástupu do funkce a opakovaně
jedenkrát za tři roky.
zajišťuje školení a odbornou přípravu o požární ochraně zaměstnanců obce a dalších osob, které
provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím dodavatelsky na obecních objektech a vede
dokumentaci o tomto školení podle § 16 zákona o požární ochraně.
zajišťuje nejméně jedenkrát ročně provedení kontroly v objektech vlastněných nebo provozovaných obcí,
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o požární ochraně) nebo technika požární
ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o požární ochraně) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně
zajišťuje odstranění zjištěných závad, v případě kdy odstranění zá vady vyžaduje investici větší než
2.000,- Kč, předkládá požadavek starostovi obce
obstarává a zabezpečuje v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární
ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí v o bjektech vlastněných
nebo provozovaných obcí.
zajistí označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární
ochrany a požárně bezpečnostní zařízení v objektech vlastněných nebo provozovaných obcí.
zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,
zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečn ého stavu,
zajišťuje plnění povinností obce uložené zákonem o požární ochraně,

V. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
a.
b.
c.

udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
Předkládá návrh na zabezpečení materiálních a finančních potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce starostovi obce a projednává jej se starostou obce

VI. Povinnosti členů sboru dobrovolných hasičů obce

a.
b.
c.
d.
e.

důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany,
při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné
události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených,
dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu,
prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost,
podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám.

2) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru,
I. PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBDOBÍ SKLIZNĚ SENA A SLÁMY
1. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

a.
b.

c.
d.
e.

Při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porosty kolem železničních tratí a veřejných komunikací. Dbát
na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti zrajících obilních polí a na
polích v průběhu sklizně.
Při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory
musí být výfuky motorů opatřeny účinnými lapači jisker. Toto opatření se netýká přeplňovaných motorů a
mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby.
Při sklizni obilí kombajny musí být na poli k dispozici traktor s cisternou nebo s fekálním vozem s vodou.
Cisterna s vodou může být nahrazena traktorem s pluhem.
Při skladování sena a slámy ve stozích nesmí objem stohu překročit 4000 m3.
vzdálenosti stohů, od ostatních objektů jsou uvedeny v následující tabulce:

Objekty nebo prostory

f.

g.
h.

i.
j.

k.

Vzdálenost volného
skladu sena, slámy
(stohu) v metrech

Závody, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné nebo
lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném
prostranství se skladují snadno hořlavé kapaliny (např. benzín, sirouhlík,
aceton)

300

Ostatní průmyslové závody, zemědělské závody a střediska, les

100

Okrajové budovy souvislé zástavby obcí

50

Veřejné komunikace

60

Krajní koleje železničních tratí (Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje
se vzdálenost o dvojnásobek výšky náspu.)

100

Elektrické vedení o vysokém napětí

30

Tuhé domovní odpady (od činné hranice skládky)

50

Volný sklad sena a slámy

50

Při skladování sena a slámy ve stodolách a senících sloužících pouze pro tyto účely (v těchto prostorách
nelze provozovat žádné jiné činnosti), je nutno před zahájením naskladňování prověřit zda do těchto
prostor neproniká vlhkost jsou vybaveny předepsaným požárním zařízením dále je nutno prověřit stav
ventilátorů, elektrických rozvodů apod. Pracovníci. kteří budou zúčastněni při naskladňování sena a
slámy musí být seznámeni s protipožárními opatřeními a o seznámení a o prohlídce skladovacích
prostor musí být proveden zápis.
Při naskladňování mechanizací s pohonem pomocí spalovacích motorů je nutno, aby tyto pohonné
jednotky byly umístěny proti větru od skladu (stohu). Výfuky motorů musí být opatřeny účinnými lapači
jisker.
Ve všech skladech a u stohů a do vzdálenosti od vzdálenosti 12 m je zakázáno kouřit, manipulovat s
otevřeným ohněm a vykonávat jiné požárně nebezpečné činnosti. Nezbytné svářečské práce je možno
vykonávat jen při dodržování příslušných ustanovení platných právních předpisů a technických norem.
Sklady sena a slámy bez dosoušecího zařízení jsou určeny pro skladování sena a slámy s vlhkostí do
16%.
Při umělém dosoušení musí být ohřev vzduchu vždy nepřímý a s využitím teplosměnných výměníků.
Stacionární ohřívače vzduchu na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný požární úsek.
Odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými lapači jisker. Mobilní ohřívače musí být od skladu
vzdáleny nejméně 12 metrů. U těchto ohřívačů může být nejvýše jednodenní zásoba p aliva.
U skladů vybavených ventilátory se kontrola teploty uskladněného sena a slámy provádí nejméně jednou
denně v prvém měsíci po naskladnění, další dva měsíce se měří jednou týdně při vypnutých
ventilátorech. Měření je třeba provádět tak, aby na jedno teploměrné čidlo připadalo 30 - 50 m2, hloubka
měření je do poloviny uskladněného sena (slámy) nejméně však do 2,5 m od povrchu. Teplota se musí
měřit tam, kde vychází z uskladněného sena (slámy) pára nebo je cítit zápach přehřáté píce, případně je
podezření z přehřátí a to i mimo pořadí povinné kontroly teploty. U skladů bez dosoušecího zařízení se
kontroluje teplota sena po, naskladnění jednou týdně po dobu dvou měsíců, pokud nedojde k náhlé
změně teploty. O výsledku měření se vede skladový deník ve kterém se vyznačují doby naskladňování a
údaje o naměřených teplotách podle jednotlivých míst měření, při umělém dosoušení se dále vyznačuje
doba činnosti ventilátorů a doba činnosti ohřívačů vzduchu. Skladový deník musí být uchován po dobu 6
ti měsíců od ukončení skladování. Jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena nebo slámy zjistí
zvýšení teploty přes 65°C musí se
a. vypnout příslušné ventilátory.
b. vyskladnit přehřáté seno nebo sláma, ochlazené a překontrolované se může vrátit do skladu.
c. při zvýšení teploty nad 90°C se musí vyskladnění provést za asistence požární jednotky.

2. Povinnosti fyzických osob:

a.
b.

dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a skladování úrody,
zdržet se kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti dozrávaj ícího obilí a na obilných polích i
sklizených (nezaoraná strniště), dále při výmlatu a skladování obilí, při skladování sena a slámy a při
manipulaci s těmito produkty až do jejich spotřeby.

II. PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V RÁMCI HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
1. Všeobecné podmínky k zabezpečení požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou povinny v době zvýšeného sucha:

a.
b.
c.

vyznačit na přístupových cestách do lesa zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lesních
porostech.
v lese provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez používání
otevřeného ohně.
Pro rozdělávání ohně a táboření platí tato omezení:
1. V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mim o vyhrazená
tábořiště.
2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
3. Je zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
4. Oheň se nesmí rozdělávat do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké trávě
a na rašelinných pozemcích, v blízkosti stanů, obytných přívěsů.
5. Místo na rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zapálitelných látek.
6. Oheň se nikdy nesmí nechat bez dozoru, místo kde byl oheň rozdělán se smí opustit teprve po
úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou, pískem apod.
7. Je zakázáno vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše.

2. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob:

spalování klestu v lesních porostech, jako součást hospodaření v lese, je dovoleno pouze mimo období
zvýšeného sucha,
b. pálení lze provádět převážně v zimním období, kdy je dostatečná sněhová přikrývka nebo po dešti, kdy
je předpoklad, že je půda dostatečně promáčená. Pálení nesmí být prováděno za silného větru. V
případě náhlé změny počasí musí být provedeno uhašení ohniště,
c. provádění pálení klestu a jiných zbytků po těžbě v lese, které provádí podnikající fyzická os oba nebo
právnická osoba (dále jen vlastník lesa) je tato povinna předem telefonicky, písemně nebo osobně
nahlásit s uvedením konkrétního místa, data pálení, časového rozpětí doby pálení a jména odpovědné
osoby včetně telefonního čísla, a to
1. - operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru okresu Olomouc (tel.č. 068/5731211)
2. - obecnímu úřadu dle příslušnosti pozemku, na němž se bude pálení provádět. Bez oznámení
nelze pálení zahájit.
d. Osoba mladší 18 let nesmí provádět samostatně pálení klestu. Uvedenou činnost může vykonávat
pouze pod přímým dohledem vedoucího pracovní skupiny nebo jím pověřeného pracovníka, který je pro
tuto činnost prokazatelně seznámen s pravidly pálení. Na místě pálení musí být alespoň dvě osoby. Tato
pracovní skupina musí být prokazatelně seznámena s pravidly pálení, základními požárními předpisy a
způsoby přivolání pomoci.
e. V místě pálení musí být k dispozici ruční požární nářadí (motyky, lopaty, hrábě, vědra na vodu apod.) a
přenosný hasící přístroj vodní. Pokud není v místě pálení vodní zdroj, musí být zabezpečena minimální
zásoba vody,
f. Zakládání ohniště je možné pouze v místě, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho rozšíření,
přičemž okolí ohniště musí být zbaveno organických zbytků a jiného hořlavého materiálu.
g. Rozdělávat ohně lze jen v první polovině pracovní doby, druhá polovina slouží k dohoření ohnišť, tomuto
požadavku musí být přizpůsobena i velikost hromad. Počet hromad i pálení musí být úměrný počtu
pracovníků, aby tito mohli ohniště řádně udržovat.
h. Pracovník nebo pracovníci pověření pálením klestu jsou povinni po částečném prohoření hromad v
průběhu dalšího pálení hromady ohrabávat směrem ke středu ohniště tak, aby se neustále zmenšovat
průměr ohniště, a tím byla minimalizována možnost rozšíření ohně do okolí ohniště.
i. V případě, že se v ohništích při skončení pracovní doby nachází žhavé části, je vedoucí prací povinen
na místě ponechat dostatečný počet pracovníků k dalšímu hlídání a uhrabávání ohnišť až do jejich
úplného vyhasnutí nebo zabezpečit jejich zalití vodou.
j. Je zakázáno nevyhaslá ohniště zahazovat zeminou nebo opouštět pracoviště v době, kdy ohniště ještě
hoří nebo žhnou.
k. Pracovníci pověření kontrolou ohnišť jsou po uhasnutí ohnišť povinni zbytky zuhelnatělých větví a
ostatního odpadu shrnout do středu ohnišť. Tito pracovníci jsou povinni provádět kontrolu ohnišť až do
jejich úplného uhasnutí.
l. Místa, kde bylo prováděno pálení (jednotlivá ohniště) musí být následně, alespoň jedenkrát denně
kontrolována po dobu 3 až 5 dnů nebo do doby vydatného deště. Tato povinnost o dpadá při pálení v
zimním období za sněhové pokrývky. Následná kontrola se začíná provádět první den po pálení klestu.
m. Pokud v době následné kontroly ohniště ještě žhnou, jsou pracovníci pověření kontrolou ohnišť povinni
neprodleně zajistit jejich uhašení.
a.

n.

o.

Došlo-li v uvedených termínech v dané lokalitě k vydatnému dešti a odpovědný pracovník se na místě
přesvědčí, že ohniště a jejich okolí jsou deštěm dostatečně promáčena, nemusí být dodržen časový plán
kontrol.
V případě náhlé změny počasí, zejména silného větru, je odpovědný pracovník povinen provést kontrolu
pracoviště neprodleně, a to bez ohledu na denní dobu.

III. POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO SUCHA
Poviností fyzických osob v období sucha je:

a.
b.
c.

d.

zdržet se kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
zakazuje se používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit požár.
dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto požárního řádu rozumí období
zvýšeného sucha, sklizně sena a slámy, činnost spojená s pálením klestu a jiných zbytků po těžbě v
lesních porostech a spalování hořlavých látek na volném prostranství.
období zvýšeného sucha vyhlašuje a odvolává obecní úřad.

IV. SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ
Právnická nebo podnikající fyzická osoba může spalovat hořlavé látky na volném prostranství jen výjimečně,
pokud je to nezbytně nutné pro plnění jejich úkolů. Je povinna takovou činnost předem oznámit okresnímu
operačnímu středisku HZS, které může pro tuto činnost stanovit podmínky nebo ji zakázat.

3) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
a.

b.

V obci Liboš zabezpečují požární ochranu a provoz ohlašovny požáru v pracovní dobu zaměstnanci
obecního úřadu. V mimopracovní dobu je pro ohlášení požáru občanům k dispozici veřejná telefonní
stanice (budka) před budovou obecního úřadu
Obec Liboš má uzavřenu smlouvu o vzájemné pomoci v případě požáru na území obce s ZP Štěpánov,
a.s.

4) kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
V obci Liboš působí JPO V. (jednotka požární ochrany), která má 7 členů, je vybavena hasičským vozidlem Avia
A31K a požární stříkačkou PS 12.

5) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
Trvale jako zdroj vody pro hašení požárů slouží řeka Oskava, mlýnský náhon a obecní vodovod s hydranty v
Liboši a Krnově.

6) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti,
Dalším zdrojem vody pro hašení požárů je vzdálenější řeka Huzovka - Sitka a obecní vodovod ve Štěpánově a v
Moravské Huzové, kde se předpokládá dovážka vody.

7) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár,
jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení
požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.
V obci Liboš jsou zřízeny následující ohlašovny požárů

1.

V budově obecního úřadu telefonní číslo 5386759 (0585386759)

2.
3.
4.
5.
6.

Veřejná telefonní budka v Liboši u OÚ 5386307 (0585386307)
Veřejná telefonní budka v Krnově na návsi 5386305 (0585386305)
Veřejná telefonní hovorna v Krnově 31 5386501 (0585386501)
Ohlašovna požáru Liboš 116 0737753073
Ohlašovna požáru Liboš 165 0737705136

8) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
Požární poplach se vyhlašuje:

1.
2.
3.

Voláním "Hoří",
Vyhlášením v obecním rozhlase s uvedením adresy, kde hoří nebo kde k události došlo
Zvonem na kapličce v délce 3 minut

Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu okresu.

9) Závěrečná ustanovení
a.

b.

Porušení povinností stanovených tímto požárním řádem bude posuzováno jako správní delikt nebo
přestupek podle ustanovení § 76 a § 78 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Liboši 22.11.2001
.................................................
Jan David v.r.
starosta obce Liboš

.................................................
Josef Hruška v.r.
místostarosta obce Liboš

