
Obecně závazná vyhláška

     Zastupitelstvo obce Vlastibořice se usneslo dne 23.3.2004 vydat podle § 10 písmena a a §
84. odst. 2 písmeno i zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění předpisů tento: 

P o ž á r n í    ř á d 

obce Vlastibořice 

 zpracovaný ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb. ( dálen jen zákon o PO) a podle § 15 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

Čl. l 
Účel předpisu.

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

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci. 
Zabezpečováním požární ochrany (dále jen ,,PO") v obci je pověřena jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce, nebo požární hlídka (§69 odst. 1 písm.b) zákona o PO), která má
vymezeny tyto činnosti: 
1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo pří soustředění a nasazování 
    sil a prostředků
2. provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 
3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 
    záchrannému sboru kraje
4. plní úkoly na úseku civilní ochrany a obrany obyvatel, dále je zabezpečováním PO v 
    obci pověřena preventivní požární hlídky, která se zřizuje při akcích, kterých se účastní 
    větší počet osob, a která má vymezeny tyto činnosti: 
1. dohlížet na dodržování předpisů o PO 
2. v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob
3. přivolat jednotku PO 
4. zúčastnit se likvidace požáru. 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci. 

a)     Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti
      při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru: 
      - pálení klestí na veřejných prostranstvích- je třeba písemné povolení od OÚ Vlastibořice
        ( nevztahuje se na 30. dubna ) 
     - ohňostroje, rachejtle - je třeba povolení OÚ Vlastibořice ( kromě 31.12.), nesmí být 
        používány v okruhu 50 m od zvonice. 

b)    Obec stanovuje podmínky dodržování bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím  
vzniku  požáru. 



- Kulturní dům : při konání kulturních a společenských akcí bude zajišťován dozor požární
hlídkou. 
- Zvonice : ve vzdálenosti 50 m je zakázáno rozdělávat otevřený oheň a vypouštět rekety. 

c)   Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti v
době se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru: 
- v období sucha , žní, topné sezony se budeme řídit nařízením  Kraje nebo obcí III. stupně. 

Čl. 4 
Kategorie jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení  

 Čl. 5 
Přehled o zdrojích vody  pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použitelnosti.

   Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody: 
- Vlastibořice  u zvonice, kulturního domu, bývalého kravína a u Simkových.
- Jivina - v konkrétní části obce je hydrantová síť 
- Slavíkov - v konkrétní části obce není hydrantová síť 
- Sedlíšťka - u Tomsových, Krskových, Dědkových, Marešových č.p. 10 
Přirození zdroje: potoky - Mohelka pro část Slavíkov 
                            rybníky - Jivina u kaple, Sedlíšťka  při silnici u Tomsových
Umělé zdroje:  požární nádrž ve Vlastibořicích v zemědělském areálu ZD pod bytovým
jednotkami. 

Čl. 6 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení ,
přičemž ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou,,Ohlašovna požáru" a další místa pro

hlášení požárů tabulkou ,,Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150. 

Ohlašovna:                         číslo telefonu:                   Dosažitelnost:  
Vlastibořice OÚ                485146025                         v pracovní době od 7.00 - 14.30 hodin 
DPS                                   485146033                         v pracovní době od 7.00 - 14.30 hodin 
Slukovi                              485146332                         nepřetržitě  
                                          732704680                         nepřetržitě 
Sedlíšťka Beksa                485146026                         nepřetržitě 
                                          604918984                         nepřetržitě 
Jivina Müller                    606352289

Čl. 7 
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. 



Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícím způsobem: 

Voláním HOŘÍ v místním rozhlase v případě nefunkčnosti zvoněním. 

Čl. 8 

Seznam sil a prostředků JPO z požárního poplachového plánu okresu.

I.      Stupeň :   HZS LK stanice Turnov  
                        JSDHO Vlastibořice  - V/1    JSDHO Příšovice -III. 
II.    Stupeň :   JSDHO  Český Dub I. - II./2 
                        HZS LK stanice Liberec - I.   JSDHO Svijanský Újezd - III. 
III.  Stupeň:     JSDHO Všelibice III. 
                        JSDHO  Hodkovice nad Mohelkou III. 
                        JSDHO Český Dub II. - II./2 

           Tato vyhláška se vyhlašuje dnem  10.8. 2005 a nabývá účinnosti dnem 24.8.2005. 

.......................................                                                         .......................................
     zástupce starosty                                                                         starosta obce 

Vyvěšeno od 10.8.2005 do   24.8.2005
 

   


