Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Vyhláška č. 2/2011
Obec Ladná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 9.5.2011 podle § 29 odst. 1 písmeno o)
bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2
písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Ladná 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, určuje povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti požární
ochrany na území obce, vymezuje činnosti osobám pověřeným zabezpečováním požární
ochrany obce a vztah k těmto osobám.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Ladná, která
plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární
ochraně.
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 Ladná podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami HZS dle
Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto
jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1 toho požárního řádu.
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně
dvakrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu odborně způsobilou osobu v PO. Konkrétní určení osoby
a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.
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c) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „ JSDH obce“ ) odpovídá za
připravenost a činnost jemu podřízené jednotky obci.
d) JSDH obce plní tyto základní úkoly:
1. provádí požární zásah nebo soustředění a nasazování sil a prostředků na území obce
Ladná na výzvu operačního střediska Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje i mimo území obce Ladná,
2. provádí záchranné práce při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech
a plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel,
3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu HZS ÚO v Břeclavi.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1. Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro účely této
vyhlášky považuje období mimořádného sucha a topné období.
2. Pro období mimořádného sucha se vychází z nařízení krajského úřadu. Dobu zvýšeného
nebezpečí požáru, včetně vymezení doby, míst a okolností pro období mimořádného
sucha, vyhlašuje obec v souladu s nařízením krajského úřadu způsobem v místě
obvyklým, tedy zveřejněním na úřední desce obecního úřadu, vyhlášení v místním
rozhlase.
3. Za topné období se pro jednotlivé provozovatele považuje časový úsek počínající dnem,
kdy tento provozovatel uvedl do užívání a používá tepelné (elektrické, plynové a jiné)
spotřebiče a zařízení k vytápění. Každý provozovatel tepelného zdroje s odtahem spalin do
komína je povinen před zahájením topného období zabezpečit provedení kontroly
komínového tělesa a zajistit odstranění případných zjištěných závad. Při provozu
tepelných spotřebičů a při skladování kapalných
a plynných paliv musí být dodržovány návody výrobců příslušných zařízení, včetně
dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů uvedených v
návodech. Odpad vznikající při spalování tuhých paliv, musí být ukládán na určená
bezpečná místa do nehořlavých uzavíratelných nádob a jímek.
Za objekt se zvýšeným nebezpečím požáru se považuje obecní knihovna na Masarykově ulici.
Požární bezpečnost je zajištěna prováděním preventivních požárních prohlídek.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
a) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedené v čl. 7.
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b) 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
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Obec Ladná 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.
V příloze č. 2 je uvedena kategorie, počet členů, vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany.
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
Obec Ladná 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 – rybník u hřbitova - Jazérko, čerpací stanoviště je u polní cesty za hřištěm
b) umělé – vodovodní řad VaK Břeclav a.s.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Obec Ladná zřizuje ohlašovnu požáru ve firmě BOS na Růžové ulici č. 19, která je trvale
označena tabulkou „Ohlašovna požáru“:
Název firmy BOS spol. s r.o., Růžová ulice č. 19, Ladná, telefon 519 355 136. Zaměstnanci
firmy umožní použití telefonního přístroje pro přivolání pomoci.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón).
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b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární
poplach v obci vyhlašuje pomocí sirény a megafonu na hasičském autě.
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
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce č. 4/2007 ze dne 2. 2. 2007.

Seznam příloh: příloha č. 1 - výpis z požárního poplachového plánu Jihomoravského
kraje pro obec Ladná
příloha č. 2 - JSDH Ladná
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2011
Seznam jednotek dle čl. 2, zajišťující ochranu životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Ladná. Jednotky jsou
určeny výpisem z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje.
1. stupeň
SDH Ladná
PS Břeclav
SDH Podivín
SDH Stará
Břeclav

Bankovní spojení:
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Kat.
V
I
III/1
III/1

2. stupeň

Kat.

3. stupeň

Kat.

IV

SDH Velké Pavlovice

II/1
II/1
III/1
III/1

SDH Velké
Bílovice
SDH Rakvice
SDH Hrušky
SDH Poštorná

III/1
III/1
III/1

SDH Tvrdonice
SDH Týnec
SDH Valtice

SDH Lednice
PS Hustopeče

III/1
I

PS Mikulov
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2011
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ladná
Dislokace: Požární zbrojnice, Na Trkmance 91, Ladná 691 46
Kategorie jednotky: V
Počet členů jednotky: 11
Technika jednotky: DA Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCI 96 kw
Motorová stříkačka PS 12
Čerpadlo typ PS 8
Plovoucí čerpadlo PH-PPC 1/800
Kalové čerpadlo KDFU SIGMA
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