Obecn závazná vyhláška obce Lubník .3/2002

Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm.a) zák. .128/2000
Sb. o obcích a podle § 29 odst. 1 písm. o) zák. . 133/1985 Sb. o požární ochran , v úplném
zn ní (zák 67/2001 Sb.)
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1. Ú el
Požární ád stanoví zásady organizace a provád ní požární ochrany v obci.
Ur uje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na
území obce. Ur uje úkoly osob pov ených k zabezpe ení požární ochrany obce
a vztah obecního ú adu k t mto osobám.
2. Organizace požární ochrany
Za požární ochranu v obci zodpovídá obec. K zajišt ní požární ochrany obec
Lubník :
a) Z izuje Jednotku sboru dobrovolných hasi obce (dále jen JSDHO)
k hašení požár a provád ní záchranných prací p i mimo ádných
událostech a živelních pohromách
b) Udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpe uje její materiální a finan ní
pot eby a odbornou p ípravu len
c) Zabezpe uje výstavbu a údržbu objekt požární ochrany a požárn
bezpe nostních za ízení
d) Z izuje ohlašovnu požár
e) Zabezpe uje zdroje vody pro hašení požár a jejich použitelnost
f) Obecn závaznou vyhláškou vydává požární ád obce a stanoví podmínky
k zabezpe ení požární ochrany p i akcích, kterých se zú ast uje v tší
po et osob
g) Zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, prov uje její
aktuálnost, p ípadn vyhodnocuje její ú innost 1x ro n
h) Projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce 2 x ro n a vždy po
závažném požáru nebo živelní pohrom v obci
3. Úkoly osob pov ených zabezpe ováním PO
a) Starosta obce - zodpovídá za požární ochranu v obci ze zákona
b) Velitel
JSDHO – je pod ízen starostovi obce a zodpovídá za
p ipravenost a innost JSDHO,zejména tím,že:
- udržuje trvalou akceschopnost jednotky / školení, zdravotní
prohlídky, nábor nových len /
- navrhuje obci pot ebu zajišt ní provozních prost edk ,ochranných
prost edk , výzbroje a výstroje pro leny JSDHO
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- dbá, aby všichni lenové JSDHO užívali p i innostech jednotky
p edepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní
prost edky a dodržovali zásady bezpe nosti práce
- plní funkci velitele zásahu
- povoluje výjezd požárního vozidla JSDHO k výcviku, p ípadn
sout žím
- vede evidenci požární techniky a jiných v cných prost edk PO
- dohlíží na provád ní údržby,kontroly a zkoušení požární techniky
- vede p edepsanou dokumentaci o innosti JSDHO a o odborné
p íprav len JSDHO
- p edkládá 2x ro n obci zprávu o innosti JSDHO,stavu techniky
a jiných okolnostech,d ležitých pro zajišt ní akceschopnosti
JSDHO
4. Jednotka sboru dobrovolných hasi
Obec Lubník z izuje ve svém územním obvodu Jednotku sboru dobrovolných
hasi obce Lubník ( JSDHO ) V rámci organizace HZS Pardubického kraje má
tato jednotka eviden ní íslo 534357
a) Po etní stav JSDHO
JSDHO tvo í 1 požární družstvo
Celkový po etní stav je 9 len JSDHO, z toho je
- 1 velitel JSDHO
- 2 strojníci, zárove zástupci velitele
- 6 hasi
Jmenný seznam viz p íloha . 1
b) vybavení JSDHO
- 1 požární vozidlo PRAGA RN, UO 71-54 s požární cisternou CAS-16
v etn p íslušenství
- 1 motorová st íka ka PS 8 v etn p íslušenství
c) základní úkoly JSDHO
- provádí požární zásah podle p íslušné dokumentace požární ochrany
- provádí záchranné práce p i živelních pohromách a jiných mimo ádných
událostech
5. Zdroje požární vody, hasební prost edky
Obec
- zajiš uje pot ebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové
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sít její údržbu tak, aby byla vždy použitelná
- ur uje jako zdroje požární vody :
a) požární nádrž u Jure k
b) Švob v rybník
c) hydrantový ád místního vodovodu
(umíst ní hydrantu – viz p íloha .2)
- dohlíží, aby ve vy len ných objektech, kde charakter provozu nedovoluje
hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prost edky
Umíst ní hasebních prost edk :
Budova .p.94 – obecní ú ad
- 4 x hasící p ístroj práškový
- 1 x hasící p ístroj CO2
Budova .p. 2 - obchod
- 2 x hasící p ístroj práškový
- pohostinství - 2 x hasící p ístroj práškový
- sál
- 2 x hasící p ístroj práškový
6. Ohlašovna požár
V katastru obce Lubník je tato ohlašovna požáru :
- obecní ú ad Lubník, tel. 465 381 111,465 381 026
Ohlašovna
a) p ebírá zprávu o požáru, mimo ádné události nebo živelné pohrom .
Zjiš uje místo, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má
rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí
b) oznamuje nahlášenou událost na tís ové volání 150/ 112/
c) vyhlašuje požární poplach místní jednotce požární ochrany
7. Vyhlášení požárního poplachu v obci
- prost ednictvím obecního ú adu - rozhlasem vysíláním signálu „HO Í“ a
oznámením místa, kde k požáru došlo
8. Zp sob nep etržitého zabezpe ení PO v obci
Trvalá pohotovost jednotek PO pro ú ely obce je zajišt na :
- nep etržitou službou HZS Pardubického kraje
- požární stanicí Lanškroun

4

9. Výpis z poplachového plánu okresu
Jednotky PO jsou povolávány v po tu pot ebném pro zdolávání požár podle
poplachového plánu integrovaného záchranného systému nebo podle požadavk
velitele zásahu prost ednictvím opera ního st ediska HZS Pardubického kraje,
územní odbor Ústí nad Orlicí.
Vyžádat sou innost jednotek PO pro p ípad zdolávání požár a mimo ádných
událostí m že editel HZS kraje, územního odboru a jejich zástupci.
P edur enost jednotek PO pro katastrální území obce :
1. stupe :

HZS Lanškroun, JSDHO Lanškroun, JSDHO Žichlínek,
JSDHO Lubník

2. stupe :

JSDHO Tatenice, JSDHO Luková, JSDHO Dolní ermná,
JSDHO Ostrov, HZS Ústí nad Orlicí

Tato vyhláška nabývá ú innosti dne …1.9.2002…………………….

………………………
starosta

………………………
zástupce starosty
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P íloha .1
-----------Jednotka sboru dobrovolných hasi
Funkce
Velitel

Jméno
Šilar Miroslav

Zást.velitele,strojník Jane ek Petr

Bydlišt
Žichlínek
232
Lubník 2

Zást.velitele,strojník Klug Luboš

Lubník 28

len

Langr Stanislav

Lubník 2

len

Langr Martin

Lubník 86

len

Ku erka
Bohumil
Svoboda
Ond ej
Šilar Karel

Lubník 76

len
len
len

Lubník 2
Lubník 20

Totušek
Miroslav

Lubník 103
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Mobil
605 989
216
723 877
594
603 937
175
724 083
549
605 931
530
724 149
787
608 033
108
605 515
157
732 157
065

Narození
2.8.1970
5.7.1980
2.11.1973
29.4.1967
19.8.1981
6.11.1957
7.11.1990
9.5.1979
7.7.1968

P íloha . 3
--------------

D ležitá telefonní ísla
Hasi ský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie
M stská policie
Tís ové volání IZS
HZS-velitel stanice Lanškroun
EZ poruchová linka
Voda-poruchy VaK Jablonné n/O
Vodovody a kanalizace Lanškroun
V P – poruchová služba
Starosta obce – Langhamer Karel

150
155
158
156
112
950 586 111
840 850 860
465 642 618
465 323 047
12 39
724 189 791 služební
602 219 724 soukromý
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P íloha . 4
-----------------1. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
a) obstarávat a zabezpe ovat v pot ebném množství a druzích požární
techniku, v cné prost edky požární ochrany a požárn bezpe nostní
za ízení se z etelem na požární nebezpe í provozované innosti a udržovat
je v provozuschopném stavu a používat pouze schválené druhy.
b) vytvá et podmínky pro hašení požár a pro záchranné práce, zejména
udržovat volné p íjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
techniku, únikové cesty a volný p ístup k nouzovým východ m, k
rozvodným za ízením elektrické energie, k uzáv r m vody, plynu, topení
a produktovod m, k v cným prost edk m požární ochrany.
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární
bezpe nosti výrobk nebo inností.
d) ozna ovat pracovišt a ostatní místa požárními zna kami, p íkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k požární ochran
e) pravideln kontrolovat prost ednictvím odborn zp sobilé osoby
dodržování p edpis o požární ochran a neprodlen odstra ovat zjišt né
závady
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly pln ní
povinností na úseku požární ochrany
g) bezodkladn oznamovat územn p íslušnému opera nímu st edisku
hasi ského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý p i innostech,
které provozují, nebo v prostorách, které vlastní,nebo užívají.
2. Základní povinnosti fyzických osob
1. Fyzická osoba je povinna :
a) po ínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru
b) zajistit p ístup k rozvodovým za ízením elektrické energie a k uzáv r m
plynu, vody a topení
c) plnit p íkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na ozna ených
místech
d) obstarat požárn bezpe nostní za ízení a v cné prost edky
požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem
e) zajistit p ístup k požárn bezpe nostním za ízením a v cným prost edk m
požární ochrany a udržovat toto za ízení a v cné prost edky
v provozuschopném stavu
f) vytvá et v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro
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rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení pot ebných úkon p i
zjiš ování p í iny vzniku požáru
h) oznamovat bez odkladu územn p íslušnému hasi skému záchrannému
sboru každý požár vzniklý p i innostech, které vykonává, nebo
v prostorách, které vlastní nebo užívá
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpe nosti
výrobk nebo inností
2. Fyzická osoba nesmí
a) v dom bezd vodn p ivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tís ového volání
b) provád t práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
zp sobilost požadovanou pro výkon takových prací
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným zp sobem znemož ovat použití hasících
p ístroj nebo jiných v cných prost edk požární ochrany a požárn
bezpe nostních za ízení
d) omezit nebo znemožnit použití ozna ených nástupních ploch pro požární
techniku
e) používat barevné ozna ení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
f) provád t vypalování porost
3. Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle §
35zák.67/2001 Sb.
3. Osobní a v cná pomoc
- Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) provést nutná opat ení pro záchranu ohrožených osob
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opat ení k zamezení
jeho ší ení
c) ohlásit neodkladn na ur eném míst zjišt ný požár nebo zabezpe it jeho
ohlášení
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele
zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce
- Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany
nebo obce poskytnout dopravní prost edky, zdroje vody,spojová za ízení a
jiné v ci pot ebné ke zdolání požáru.
- Vlastník ( správce,uživatel ) nemovitosti je povinen umožnit vstup na
nemovitost k provedení opat ení nutných ke zdolání požáru nebo zamezení
jeho ší ení, pop ípad k provedení jiných záchranných prací.
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