
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 
 

Obec Labuty na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2006 podle § 29 odst. 1 písm. o) 

bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 a § 84 

odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

 

Požární řád obce 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

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

§ 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 

1/ Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Labuty, která 

plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. 

2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

“JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu 

Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č.1 nebo 

ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, který obec obdrží od HZS kraje. 

3/ K zabezpečení úkolů podle odstavce 1: 

a) zastupitelstvo obce projedná stav požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně a vždy po 

závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce, 

b) je kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

ve stanoveném rozsahu pověřen velitel JSDH obce Labuty. 

 

 



Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

 

1/ Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek 

považuje: 

a) používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména v topné 

sezóně; 

b) období žní a sucha v letních měsících; požární bezpečnost při provozování této činnosti 

je zabezpečena zřízením požární hlídky; konkrétní složení požární hlídky a počet osob je 

součástí požární dokumentace. 

2/ Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

a) topná sezóna od 15.11. do 15.3. každého roku; 

b) období sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek, letní období od 1.7. do 1.9.každého 

roku.  

3/ Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena: 

a) Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně 

100 m od zemědělských středisek a lesů 

60 m od veřejné komunikace 

50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, volného skladu sena a slámy 

30 m od krajního vodiče elektrického vedení o vysokém napětí. 

b) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm 

zejména tím, že: 

1. bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v období sucha 

2. v lese se nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a do 50 m od jeho 

okraje se nebudou rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně. 

c)/ Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí této vyhlášky jako Příloha č. 

2. 

4/ Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

budova Obecního úřadu s Místní knihovnou, požární bezpečnost v tomto objektu je 

zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je 

součástí této vyhlášky jako Příloha č. 2. 

 

 

 

 



Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 

1/ Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. 

2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v    

čl. 2. 

Čl. 5 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 

 

1/ Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení jsou: 

a) zřizovací listina JSDH, 

b) dohoda o členství v JSDH, 

c) jmenovací listina velitele JSDH. 

2/ Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 

zbrojnice Labuty č.p. 67 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 

 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení 

dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 

1/ Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které 

musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: 

a) přirozené : 

    požární nádrž za areálem Podchřibí, a.s v Labutech, s přilehlým rybníkem 

b) umělé  

    hydrantová síť 

2/ Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením 

zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, 

který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS 

Jihomoravského kraje. 

3/ JSDH obce Labuty provede pravidelně 1 x ročně v jarním období vyčištění požární nádrže a 

její opětovné napuštění (zodpovídá velitel JSDH obce Labuty). 

 

 



Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 

1/ Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna 

požárů”: 

Labuty č.p. 67 – Hasičská zbrojnice 

Labuty č.p. 30 – Obecní úřad  

2/ Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou 

“Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”: 

3/ Veřejný telefonní automat vedle autobusové zastávky 

 

Čl. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

1/ Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí: 

c) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo 

d) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje 

hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný 

a nezaměnitelný s jinými signály). 

2/ V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární 

poplach v obci vyhlašuje použitím ruční sirény. 

 

Čl. 9 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 

plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1. 

 

Čl. 10 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 6. 2006 

 

_______Milan Hrkalík_______                                      ________Ludvík Poizl________ 

                 místostarosta                                                                           starosta  

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2006 

Sňato: 7. 6. 2006 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2006, požární řád obce  

 

Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry, 

živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce, mimo JSDH obce. Jednotky 

jsou určeny výpisem z Požárním poplachovým plánem místně příslušného kraje.  

 

Stupně poplachu 

I. stupeň Kat. II. stupeň Kat. III. stupeň Kat. 

Labuty Ježov Bzenec 

Kyjov Žádovice Hovorany 

Žeravice Kyjov Ratíškovice 

 Kyjov PS Veselí 

 Syrovín Ždánice 

 Svatobořice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2006, požární řád obce 

 

1/ JSDH obce Labuty je zařazena do kategorie JPO V/1. 

Základní početní stav členů: 9 

Počet členů v pohotovosti: 4 

Velitel: 1 

Velitel družstva: 1 

Strojník: 2 

Hasiči: 5 

 

2/ Vybavení JSDH obce Labuty: 

Požární technika:  

- požární stříkačka PS 12 

 

 

3/ Požární hlídku tvoří 2 členové JSDH obce Labuty. 


