Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
Města Libčice nad Vltavou
O organizaci požární ochrany - požární řád
Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou se usneslo na svém jednání dne 19. 6. 2006 vydat v
souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Libčice nad Vltavou upravuje v souladu se zvláštními předpisy1) organizaci
a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Článek 2
Organizace požární ochrany ve městě
1. Město Libčice nad Vltavou plní úkoly v oblasti ochrany životů, zdraví a majetku občanů
před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v územním obvodu
města Libčice nad Vltavou podle zvláštních předpisů2).
2. K zajištění úkolů v oblasti požární ochrany městský úřad města Libčice nad Vltavou:
a) vede seznamy a přehled objektů pro provádění preventivní požární kontroly
b) organizuje kontrolní činnost na úseku požární ochrany prováděnou dalšími odbory
městského úřadu v rámci jejich funkční příslušnosti
c) zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů města a zajišťuje materiální a finanční
prostředky nezbytné pro jejich činnost3)
d) předává radě města a zastupitelstvu města pravidelné zprávy o stavu požární ochrany ve
městě.
Článek 3
Úkoly a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob
1. Právnické osoby, jakož i podnikající fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost
(dále jen podnikající fyzické osoby), které provozují činnost nebo jsou vlastníky objektů, u
nichž zahájení činnosti nebo užívání objektu podléhá stavebnímu řízení, zabezpečují plnění
povinností vyplývajících pro ně z ustanovení zákona o požární ochraně4), předpisů vydaných
na jeho základě5), nebo jiných předpisů6) upravujících povinnosti na úseku požární ochrany.
2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky
objektů se zvýšeným požárním nebezpečím7) jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé
osoby zabezpečit:
a) posouzení požárního nebezpečí objektu a činnosti z hlediska ohrožení osob a majetku
b) plnění dalších povinností na úseku požární ochrany8).
3. Ostatní právnické a podnikající fyzické osoby, u nichž se neprovádí posouzení požárního
nebezpečí objektu nebo činnosti, jsou povinny plnit úkoly na úseku požární ochrany podle
charakteru jejich činnosti a objektu podle zvláštních předpisů9).
4. Základní povinnosti fyzických osob:
a) každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a
zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných

událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc10)
b) podrobnosti o povinnostech fyzických osob jsou dány zvláštními předpisy11).
Článek 4
1. Na území města Libčice nad Vltavou jsou zřízeny tyto jednotky požární ochrany:
a) jednotka sboru dobrovolných hasičů v Libčicích, velitel Jaroslav Špičák, tel. 724 357 176bez stálé služby.
b) jednotka sboru dobrovolných hasičů v Letkách, velitel Josef Vacek, tel. 602 345 009 - bez
stálé služby.
2. Výjezd jednotek požární ochrany k zásahu určuje operační středisko hasičského
záchranného systému kraje podle zvláštních předpisů12).
3. Druh, velikost a vybavení jednotek požární ochrany jsou stanoveny podle zvláštních
předpisů13).
Článek 5
1. Město Libčice nad Vltavou má dostatečnou vodovodní síť s požárními hydranty.
2. Další nezávislý vodní zdroj v územním obvodu města - řeka Vltava je určena jako zdroj
vody pro účely požární ochrany.
Článek 6
1. Krajská ohlašovna požárů (Krajské operační a informační středisko, se sídlem v Kladně,
územní operační a informační středisko Řevnice) na telefonním čísle 150 nebo 112.
2. Pro ohlášení požáru je město Libčice nad Vltavou dostatečně pokryto telefonní sítí a
veřejnými telefonními stanicemi upravenými pro bezplatné tísňové volání.
3. V případě potřeby lze pro ohlášení požáru či jiné události využít stálých služeb, a to:
- Policie ČR - tel. 158
- Zdravotní záchranná služba - tel. 155
dále lze využít stálých služeb na vrátnicích firem dislokovaných na celém území města.
4. Požární poplach pro dobrovolnou jednotku požární ochrany se vyhlašuje sirénou dvěma
dlouhými tóny po 25 sek. s mezerou 10 sek. Celková délka signálu pro požární poplach činí
60 sek.
Článek 7
Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany
1. Jednotka hasičského záchranného sboru v nepřetržité službě zajišťuje výjezd k požáru,
živelné pohromě nebo jiné mimořádné události.
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města bez stálé pohotovostní služby vyjíždí k zásahu
na příkaz operačního střediska hasičského záchranného systému.
3. Operační středisko hasičského záchranného systému může podle zvláštních předpisů14)
přivolat k zásahu i požární jednotky dislokované mimo území města (viz příloha "Poplachový
plán obce").

Článek 8
Adresy a telefonní čísla důležitých orgánů požární ochrany
- hasičský záchranný systém Středočeského kraje se sídlem na Kladně - tel. 312 834 111
- hasičský záchranný systém - tísňové volání - tel. 150, 112 Roztoky - stálá služba – tel. č.
220 912 221-2
- Policie ČR - Okresní ředitelství Policie ČR Praha - západ
Zborovská 13, 150 49 Praha 5, tel. 974 882 111
- Policie ČR obvodní oddělení Libčice - stálá služba - tel. 233 930 788-9
- mobil 602 666 458
- Policie ČR - tísňové volání - tel. 158
- Záchranná služba - tísňové volání - tel. 155
- Tísňové volání - tel. 112
Poruchy
- plyn - Kralupy nad Vltavou, tel. 1239
- elektro – dispečink, tel. 840 850 860
Článek 9
Postih
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů,a
to dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o čin přísněji
trestný.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění na úředních deskách.

..............................……………….
Ing. Ilona Chrtová
starostka

....................................……………...
Ing. František Lisý
místostarosta

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
Vyhláška MV 172/2001 Sb. o provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška MV 246/2001 Sb. o požární prevenci
1) § 23 zák. o PO, § 15 odst. 1 NV č. 172/2001 Sb., NV č. 498/2002 Sb.
2) § 23 zák. o PO
3) § 29 zák. o PO
4) § 2 zák. o PO
5) vyhláška MV 172/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o PO

6) všechny předpisy upravující povinnosti v oblasti PO, jak obecně závaznou formou tak i
interně (komentář k § 2 zák. o PO)
7) příloha zákona o PO
8) § 6 zák. o PO
9) § 6a zák. o PO
10) § 1 zák. o PO, odst 2, § 18 a 19 zák. o PO
11) § 17 - 22, 29, 38, 78, 80, 82, 88, 91 zák. o PO
12) § 73 zák. o PO
13) zák. o PO
14) § 73 zák.

Příloha č. 1
Poplachový plán Města Libčice nad Vltavou
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují ve městě následující
jednotky:
I. stupeň poplachu
1. HZS Roztoky
2. HZS Kralupy
3. SDHO Libčice
4. SDHO Libčice Letky
II. stupeň poplachu
1. HZS Řevnice
2. SDHO Roztoky
III. stupeň poplachu
1. SDHO Horoměřice
2. SDHO Kozinec
Zvláštní stupeň poplachu
Na vyžádání velitele zásahu
Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím
územně příslušného operačního střediska HZS ČR.

