Obecně závazná vyhláška
č. 1/2003
Zastupitelstvo města Dobruška se usneslo dne 20. října 2003 podle § 84 odst. 2 písm.i)
a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem
ČNR § 29 odst.1 písm.o) č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku,

Požární řád obce
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Dobruška 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 nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území města a stanovuje úkoly osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany města a upravuje vztah města k těmto osobám.
Článek 2
Organizace požární ochrany
1. Město v samostatné působnosti na úseku požární ochrany :
a) zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů města, které provádí hašení požárů a
záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další
úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů města za hašení požárů a záchranné práce při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje
odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů města,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotkám sboru dobrovolných hasičů,
e) zajišťuje péči o členy sboru dobrovolných hasičů města, jakož i péči o zaměstnance
zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané
k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle
trvajícího zásahu na území města,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů, který se
ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných
prací při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného
cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
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g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů preventivní
zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zřizuje ohlašovnu požáru a další místa odkud lze hlásit požár,
k) 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,
l) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany,
m) organizuje preventivně výchovnou činnost,
n) minimálně jedenkrát v roce pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární
ochrany ve městě a dále vždy po závažných mimořádných událostech vztahujících se
k požární ochraně města,
o) obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a řád ohlašovny požárů.
Článek 3
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby mají stanoveny základní povinnosti v požární ochraně v zákoně o
požární ochraně1), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve vyhlášce Ministerstva
vnitra2).
Článek 4
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají stanoveny povinnosti v požární
ochraně v zákoně o požární ochraně1), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve
vyhlášce ministerstva vnitra2).
Článek 5
Jednotky SDH obce
Obec zřizuje následující jednotky SDH:
Kategorie JPO3)

Dislokace JPO :

SDH Dobruška
SDH Běstviny
SDH Domašín
SDH Chábory
SDH Křovice
SDH Mělčany
SDH Pulice
SDH Spáleniště
1)
2)

3)

JPO III
JPO V
JPO V
JPO V
JPO V
JPO V
JPO V
JPO V

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru.
Kategorie JPO je stupeň v požárním poplachovém plánu kraje stanovený podle plošného pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany.
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Článek 6
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů
Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů podle pořadí využitelnosti:

1. hydrantová síť:

napojená na veřejnou vodovodní síť,

2. požární nádrže:
potoky:

(Domašín),
Zlatý potok,
( Chábory, Mělčany, Dobruška, Pulice ),
Brtevský potok, ( Křovice, Dobruška),

rybníky:

Drňák,
Vrbinka,
na návsi,

3. koupaliště:
krytý bazén:

( Mělčany),
( Běstviny),
( Běstviny),

(Dobruška),
(Dobruška),

Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit
volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na
další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Článek 7
Ohlašovny požárů
(1) Město zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou
„ohlašovna požárů“

HZS Královéhradeckého kraje

požární stanice Dobruška,

Telefonní číslo 150

Solnická č.791

(pevná linka 494 623 595)

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu se ve městě provádí :
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
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b) 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).

Článek 9
Výpis z požárního poplachového plánu
V případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující
jednotky :

STUPEŇ
POPLACHU

První jednotka PO

I.stupeň
II.stupeň
III.stupeň

SDH Opočno
PS Dobruška
CS Rychnov n.K. SDH Trnov
SDH Častolovice SDH Lipovka

Druhá jednotka PO Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

SDH Č. Meziříčí
SDH Dobruška
SDH Nové Město SDH Bohdašín
SDH Kostelec n.O. Škoda Kvasiny

Jednotky na místo zásahu povolává operační a informační středisko HZS Královéhradeckého
kraje územní odbor Rychnov n.K.
Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tato vyhláška ruší požární řád ze dne 1.1.1997.
Článek 11
Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena dne 21.10.2003
a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, to je dnem 4.11.2003.
(Sneseno dne ……………..)

………………………
Josef HORÁK
místostarosta města

…………………………
Oldřich KLOBAS
starosta města
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Řád ohlašovny požárů
města Dobruška

I.

Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů:

1.

Přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde
k události došlo, o jakou událost jde jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a
odkud událost hlásí.

2.

Vyhlašuje požární poplach a aktivuje jednotku SDH Dobruška,

3.

Oznamuje ohlášenou událost na: operační a informační středisko
HZS územní odbor Rychnov nad Kněžnou
tel. 725 085 210 (stálá 24 h služba)
725 085 211 (jen v případě krize)
pevná linka 494 539 061
nebo 494 539 062

II.

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

SIRÉNOU

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu
jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

III. V katastru města jsou zřízeny tyto ohlašovny požárů:
HZS Královéhradeckého kraje požární stanice Dobruška, Solnická č.791 tel. 494 623 595

IV. Důležitá telefonní čísla:

ohlášení požáru: tel. 150

Starosta města
Místostarosta
Policie ČR
Policie ČR OO Dobruška
Městská policie

603 803 480
724 179 762
158
494 623 291
725 082 511

VČE- hlášení poruch
Plyn- hlášení poruch
AQUA servis
Zdrav. záchr. služba
Tísňové volání
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494 622 066
1239
494 539 110
155
112

