Obec Lubník

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Starosta obce Lubník ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválil tento Požární řád obce (dále jen „Řád“).
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Požární řád obce Lubník upravuje organizaci a zásady bezpečnosti požární ochrany na
území obce dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona
o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými
společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
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 je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů obce Lubník (dále jen „JSDH“) podle Čl. 5 tohoto řádu.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za
12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění
požární ochrany v obci,
b) starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývající z její samostatné působnosti,
a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje:
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a) pálení větví a klestu v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti stohů či objektů. Požární
bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením předem
na Obecním úřadu Lubník a na HZS Lanškroun,
b) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranství, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm. Pořadatel akce je
povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním
úřadu Lubník a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje. Je-li pořadatelem právnická či fyzická osoba podnikající, je její povinností
zřídit preventivní požární hlídku.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru v Čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany
uvedenými v Čl. 5.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze
č. 2 požárního řádu.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice na adrese Lubník čp. 95, nebo na jiné místo stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
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3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů
vody je uveden v příloze č. 3 požárního řádu.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které
mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále
předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho
využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“ v budově obecního úřadu na adrese Lubník čp. 94.
2. Dalším místem, odkud lze hlásit požár je veřejný telefonní automat na autobusové
zastávce naproti budově Lubník čp. 2.
3. Požár lze také hlásit na telefonním čísle 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, popř.
na tísňovou linku 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí vyhlášením obecním rozhlasem
znělkou „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
1. Seznam sil a prostředků požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 požárního řádu.
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Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Tímto Řádem se ruší Obecně závazná vyhláška obce Lubník č. 1/2014 Požární řád obce Lubník
účinná od 07.05.2014.

Čl. 11
Účinnost
Tento Řád nabývá účinnosti od 01.08.2020.

………………………………………
Mgr. Martin Prokop Totušek
starosta

Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje
Příloha č. 2 - Kategorie, početní stav a vybavení JSDH Lubník
Příloha č. 3 – Přehled zdrojů vody
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Příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje
1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

I. STUPEŇ POPLACHU
1. Stanice Lanškroun
2. Lanškroun
3. Žichlínek
4. Lubník
II. STUPEŇ POPLACHU
1. Tatenice
2. Luková
3. Dolní Čermná
4. Výprachtice
5. Stanice Ústí nad Orlicí
6. SŽDC Česká Třebová
III. STUPEŇ POPLACHU
1. Česká Třebová
2. Stanice Moravská Třebová
3. Ostrov
4. Horní Čermná
5. Dolní Dobrouč

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolovány prostřednictvím
územně příslušeného operačního střediska HZS ČR.
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Příloha č. 2 k Požárnímu řádu obce

Kategorie, početní stav a vybavení JSDH Lubník

Kategorie jednotky požární ochrany
JPO V

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se členy, kteří vykonávají službu
v jednotce požární ochrany dobrovolně

Základní početní stav JSDH Lubník
Celkem základní početní stav členů
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorie jednotky

9
4

Funkce
Velitel
Velitel družstva

1
2

Strojník

2

Hasič
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Vybavení JSDH Lubník
Ev. číslo

Název

Pořizovací cena

Datum pořízení

L0060

Požární cisterna Praga RN CAS 16

108.107 Kč

x

L0401

Hasičský automobil Avia A 31 (UO 9852)

459.242 Kč

01.10.2018

L0402

Hasičský automobil Avia A 31 (UOA 0457)

561.760 Kč

01.10.2018

L0420
L0268

Dopravní automobil Ford Tranzit
Požární stříkačka PS 8 (tmavě zelená)

1.139.820 Kč
26.969 Kč

15.10.2019
x

L0257

Přenosné plovoucí čerpadlo

28.254 Kč

24.07.2015

L0281
L0392

Elektrocentrála Honda 7000
Motorová pila Husqvarna

39.040 Kč
17.876 Kč

22.08.2016
15.08.2016

6

Obec Lubník

Příloha č. 3 k Požárnímu řádu obce

Přehled zdrojů vody

Hydr. číslo

DN
potrubí

Typ

Tlak
(MPa)

Průtok (Q
1/s)

LA-LUBN-04

160

v kraji komunikace čp. 41

HP

0,45

22.00

LA-LUBN-10

160

v kraji komunikace čp. 75

HP

0,48

23.00

LA-LUBN-12

110

u potoka, u čp. 25

HP

0,55

26.00

LA-LUBN-17

110

v louce, u čp. 1

HP

0,54

18.00

Umístění

Fotografie:

LA-LUBN-04 umístěný v kraji komunikace čp. 41
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LA-LUBN-10 umístěný v kraji komunikace čp. 75

LA-LUBN-12 umístěný u potoka, u čp. 25
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LA-LUBN-17 umístěný v louce, u čp. 1
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Fotografická mapa umístění hydrantů
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