Obecně závazná vyhláška
Města Rokytnice v Orlických horách
číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015

Požární řád města
Zastupitelstvo Města Rokytnice v Orlických horách se dne 22.června 2015 usneslo
podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Rokytnice v Orlických horách upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
1.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“)
podle čl. 9 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 2 této vyhlášky.
2.
Město Rokytnice v Orlických horách k zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany v samostatné
působnosti pověřilo velitele JSDH města, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž
předkládá minimálně 1 x ročně zprávu starostovi města.
3.
K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále
pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně; vždy po
závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x
ročně.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku
Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, jsou
1
stanoveny nařízením Královéhradeckého kraje.

Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
1.
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany je zajištěno systémem ohlašoven uvedených v čl. 8 pro
přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města.
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nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k
zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými
událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 6 a v příloze č. 2
vyhlášky.

Čl. 6
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
1.
Město zřizuje JSDH města, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města jsou uvedeny
rovněž v této příloze č.1. Tato příloha je nedílnou součástí požárního řádu města.
2.
Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární
zbrojnice na adrese: nám. Jindřicha Šimka čp. 3, Rokytnice v Orlických horách anebo na jiné místo,
stanovené velitelem jednotky, či Krajským operačním informačním střediskem HZS Královéhradeckého
kraje.

Čl. 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
(1)

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby
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bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů .

(2)

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením .

(3)

Nad rámec nařízení kraje město stanovila zdroje vody pro hašení požárů:
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a) přirozené
1. Řeka Rokytenka - čerpací místa: most za bývalou pilou, most k lesoparku, ČOV – možnost čerpání vody
= celoročně,
2. Rybníky Prostřední Rokytnice, Panské Pole - čerpací místa: hráze - možnost čerpání vody = celoročně,
b) umělé
1. hydrantová síť - čerpací místa: celé rozvody - možnost čerpání vody = celoročně,
2. požární nádrže bývalé koupaliště města, Panské Pole - možnost čerpání vody = červen až říjen,
c) víceúčelové
1. bazén u bytovek v Nebeské Rybné - možnost čerpání vody = červen až září.
(4)

V případě potřeby Město Rokytnice v Orlických horách zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek
města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku
a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární
ochrany, uvedené v příloze č. 1 a HZS Královéhradeckého kraje prostřednictvím Územního odboru
Rychnov nad Kněžnou.

(5)

Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec, jsou povinni oznámit obci:
a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou
dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu
těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k
čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 8
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
Ohlašovna požárů je na Krajském operačním informačním středisku Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje. Telefonní linka je 950 530 100, tísňové linky jsou 150 nebo 112.
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§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně
nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004 ze dne 25. 2. 2004

Ohlašovna požárů je rovněž na Městském úřadu Rokytnice v Orlických horách v pracovní době na
telefonní číslo 494379021.
Čl. 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se 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
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou, kdy tón sirény může být totožný
s písm. a) a nebo může napodobovat hlas trubky – troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty
(je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě
vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.
d) členové jednotky jsou navíc souběžně svoláváni pomocí SMS zpráv prostřednictvím GSM brány, kdy
tento způsob může být využit např. pro členy krizových komisí.

Čl. 10
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 2.

Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 8/2004 ze dne 21.6.2004, Požární řád
města Rokytnice v Orlických horách.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…...............................................
Petr Hudousek, starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

…...............................................
Petr Mareš, místostarosta

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2015 Požární řád města
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Min.počet členů v pohotovosti

II/1-D
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1+3

Rokytnice v Orlických horách

Legenda:
JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO

jednotka požární ochrany
název města nebo místní části, ve které je jednotka dislokována
kategorie jednotky požární ochrany je stupeň zařazení v plošném pokrytí územní
jednotky požární ochrany, označení D určuje předurčení pro dopravní nehody

Požární technika a vybrané věcné prostředky PO

Počet

CAS 32 – 6800/400 – S3R TATRA148

1 ks

DA 12 – L3Z– PRAGA V3S

1 ks

TA VW Transporter 4x4 Syncro

1 ks

VEA Škoda 135 L Praktik

1 ks

NA PRAGA V3S

1 ks

Dýchací přístroje SATURN

4 ks

Motorové řetězové pily

3 ks

Plovoucí čerpadla

2 ks

Hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX

sada

Motorová rozbrušovací pila STIHL

1 ks

Zdravotnické vybavení

sada

Vakuové dlahy a nosítka

sada

..................................................
Petr Hudousek, starosta

..................................................
Petr Mareš, místostarosta

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2015 Požární řád města
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou určeny pro poskytnutí pomoci v jednotlivých
katastrálních územích města podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany:
Stupeň

1. jednotka PO

2. jednotka PO

3. jednotka PO

4. jednotka PO

poplachu
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

HZS

HZS

JSDH

JSDH

Žamberk

Rychnov n/Kn.

Pěčín

Rokytnice v Orl. h.

HZS

JSDH

JSDH

JSDH

Žamberk

Kunvald

Slatina n/Zd.

Bartošovice v Orl. h.

JSDH

JSDH

HZS

JSDH

Klášterec n/Orl.

Říčky v Orl. h.

Rychnov n/Kn.

Líšnice

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím Krajského
operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje.

*

*

*

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
SUBJEKT
Jednotka SDH Rokytnice v Orl. horách

ČÍSLO TELEFONU
+420 731 127 603
+420 732 928 210

Hasičský záchranný sbor

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Tísňová linka IZS 112

112

Policie ČR OO Rokytnice v Orl. horách

+420 974 536 731

ČEZ poruchy

+420 840 850 860

Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orl. horách

+420 602 361 020

..................................................
Petr Hudousek, starosta

..................................................
Petr Mareš, místostarosta

*

