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Obec Libuň, 507 15 Libuň  27, IČO: 002 71 764 
 
 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE  LIBUŇ 
 

 V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády 
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 
Sb., vydává obec Libuň jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád 
obce Libuň (dále jen „požární řád“): 
 
 

Čl. I 
Účel předpisu 

 
 Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje 
povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany na území obce. Stanovuje 
úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám. 
 

Čl. II 
Organizace požární ochrany 

 
Za požární ochranu obce odpovídá obec a k jejímu zajištění obec: 
 
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů k hašení požárů a provádění záchranných 

prací při mimořádných událostech a živelných pohromách 
b) udržuje akceschopnost jednotky SDH, zabezpečuje její akceschopnost, materiální a 

finanční prostředky a zjišťuje péči o členy jednotky, jestliže zasahují za ztížených 
podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce 

c) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky SDH obce preventivní zdravotní prohlídky 
d) jmenuje velitele SDH 
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu 
f) 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 
g) zpracovává a vede stanovenou dokumentaci požární ochrany 
h) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár 
i) projednává přestupky v oblasti požární ochrany 
j) projednává stav požární ochrany v obecním zastupitelstvu nejméně 1x ročně, popř. dle 

naléhavé potřeby 
 
 
 
 

Čl. III 
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

 
 Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly 
respektovány zásady požární ochrany stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem č. 
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133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci, zákonem č. 68/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a dalšími 
předpisy, které upravují povinnosti na úseku požární ochrany. 
 
 

Čl. IV 
Základní povinnosti fyzických osob 

Fyzická osoba je povinna: 
 
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným 
zdrojem zapálení 
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a 
topení, 
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu 
stanoveném zákonem, 
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany 
za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v 
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená 
zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání, 
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru 
a pro záchranné práce, 
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování 
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo 
vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, 
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár 
vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá, 
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností. 
j) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech 
ve svém vlastnictví nebo které užívá, v rozsahu a lhůtách stanovených právním předpisem 
(NV 91/2010 Sb.) a odstraňovat zjištěné závady 
k) udržovat topeniště, kouřovody, komíny a spotřebiče paliv v řádném stavu a tyto nepoužívat 
do doby odstranění případné závady 
l) osoba, která je povinna vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky 
svého jednání, je povinna podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním 
nezpůsobily požár 
m) umožnit výkon státního požárního dozoru a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená 
orgánem státního požárního dozoru 
 
 
 
 
Fyzická osoba nesmí: 
 
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového 
volání, 
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b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy 
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo 
jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku, 
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 
f) provádět vypalování porostů. 
 

Čl. V 
Jednotky SDH obce 

 
Obec zřizuje tyto jednotky SDH: 
SDH Libuň     velitel Jaroslav Vaňouček 
SDH Jivany     velitel Karel Šír 
SDH Libunec     velitel Jakub Pokorný 
 
 

Čl. VI 
Technické zabezpečení jednotek SDH obce 

 
Jednotka SDH obce je vybavena touto použitelnou technikou: 
a) SDH Libuň  vozidla: ASC 25 – RTHP, typ 706 r. v. 1969 SPZ 1H3 32-92 

 
stroj:   typ PPS 12 

 
b) SDH Jivany stroj:   typ PPS 12  
 
c) SDH Libunec stroj:   typ PPS 12 
 
 

Čl. VII 
Zdroje požární vody 

 
Obcím jsou stanoveny následující zdroje požární vody: 
 
a) Libuň   - umělé - hydrantová síť místního vodovodního řadu  

- přirozené - rybník Libuň pozemek s.t. 328 v k. ú. Libuň 
      - rybník Obícka pozemek p.č. 993  v k. ú. Libuň 

 
b) Jivany - umělé - hydrantová síť místního vodovodního řadu 
 
c) Libunec - umělé - hydrantová síť místního vodovodního řadu 

- přirozené - rybník Libunecké rašeliniště, pozemek p.č. 133/6 v k. ú. Libuň 
      -  potok Javorka, Libuňka 

 
d) Březka  - umělé - hydrantová síť místního vodovodního řadu 
   - přirozené - rybník Oborský, pozemek p.č. 238/6 v k. ú. Libuň 

       - rybník pana Loudy, pozemek p.č. 63/2 v k. ú. Libuň 
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Čl. VIII 
Ohlašovny požárů 

 
 V katastru obce Libuň lze ohlásit požár na těchto telefonních číslech: 
 
a) Libuň  -     493 591 130 – obecní úřad – ohlašovna požárů 

-     736 777 124 – Roman Pavlišta, Libuň 88, starosta SDH 
- 739 904 226 – Jaroslav Vaňouček, Libuň 149, velitel SDH 
- 493 591 122 – nádraží ČD 
- 725 081 052 – Miloš Daňo - starosta obce  
 

b) Jivany -     605 951 587 – František Dlouhý, Libuň 173, starosta SDH 
- 608 814 290 – Karel Šír, Jivany 42, velitel SDH 
 

c) Libunec -     732 285 507 – Zdeněk Pírko, Libunec 12, starosta SDH  
- 605 154 319 – Jakub Pokorný, Libunec 39, velitel SDH 

 
d) Březka -     493 592 056 – penzion Březka 140 

- 493 591 935, 603 586 376 – ohlašovna požárů - recepce ve veřejném 
tábořišti Jinolické rybníky 

 
 

Čl. IX 
Vyhlášení požárního poplachu 

 
Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován tímto způsobem: 
 
a) Libuň - siréna IZS 

- místní rozhlas 
- předáním telefonické zprávy 

 
b) Jivany - zvon na hasičské zbrojnici 

- předáním telefonické zprávy 
 
c) Libunec - předáním telefonické zprávy 

- zvon na hasičské zbrojnici 
 
d) Březka - předáním telefonické zprávy 
 
  

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných 
prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro 
vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se 
vyhlašuje nejméně 1x ročně cvičný požární poplach pro příslušníky SDH. 
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Čl. X 
Výpis z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje 

 
 Požární poplachový plán Královéhradeckého kraje je souhrnem úkonů v rámci celého 
kraje, zejména pro krajskou ohlašovnu požárů. 
 Pro místní ohlašovny požárů z tohoto vyplývá: 

- plnit další úkoly na vyžádání operačního střediska Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje 

- možnost přes operační středisko HZS kraje povolat další odborné služby 
 
Přehled důležitých telefonních čísel: 
 
Krajská ohlašovna požárů HZS Královéhradeckého kraje  150 
Operační středisko HZS Královéhradeckého kraje   950 530 100 
Operační důstojník HZS Jičín      950 530 300-1 
Policie České republiky      158 
Policie ČR Jičín       974 533 651 
Policie ČR, obvodní oddělení Sobotka    974 533 731 
Záchranná zdravotní služba      155 
Lékařská pohotovost Jičín      841 155 155 
Lékařská pohotovost Nová Paka     841 155 155 
Energetika – dispečink, poruchy     840 850 860 
Plyn         1239 
Vodovody Stavoka Kosice      737 269 556 
Vodovody VOS Jičín       724 116 370 
Integrovaný záchranný systém     112 
Nádraží ČD Libuň       493 591 122 
Sonex Mechanic s.r.o. Libuň      493 591 033 
Pesl s.r.o. Libuň   493 544 521 
Ekosystem s.r.o. Libuň      493 591 201 
Agros Turnov, středisko Libuň     493 591 124 
 
 
 
V Libuni dne 4.9.2019 
 
 
 
 
 …………………………………..          .……………………………..  
  Renata Kozáková            Miloš Daňo 

místostarosta      starosta  
 
 
 
 

Vyvěšeno:  5.9.2019      Sejmuto: 20.9.2019 


