Obecně závazná vyhláška města Nejdek
č. 1 / 2008

Požární řád města Nejdek

Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna
2008 v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád města Nejdek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
dle platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

Článek 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 jednotkami sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „JSDH“) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje, kategorie Jednotka požární ochrany I (dále jen HZS) se sídlem
v Karlových Varech.
2. Kontrolou zabezpečení provádění úkolů podle odstavce 1 a dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně město Nejdek pověřuje Městský úřad Nejdek. Určení
konkrétní kontrolující osoby a rozsah její působnosti bude součástí dokumentace města.
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Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnost, při které hrozí nebezpečí vzniku požáru, se považují činnosti uvedené v § 4
odst. 2, 3, 4 a 5 zákona o požární ochraně.
2. Při provozování těchto činností, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, je nutné
zabezpečit stanovené podmínky dle § 5 až 7 zákona o požární ochraně.
3. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
období nepříznivých klimatických podmínek, období sklizně pícnin a obilovin, období pálení
klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích. Podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru řeší nařízení Karlovarského kraje.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města 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 města je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 2.

Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
Město Nejdek zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nejdek, a to Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Nejdek a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pozorka. Dislokace
jednotek, početní stav a soupis jejich technického vybavení tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

Článek 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. Na území města Nejdek se nacházejí následující zdroje vody pro hašení požárů a další
zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný
požární zásah.
2. Zdroje vody pro hašení požáru tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky.
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3. Zdroje vody k hašení požárů slouží k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou,
která zahrnuje základní zásahové automobily (automobilové stříkačky a cisternové
automobilové stříkačky) nebo přenosné zásahové prostředky (požární stříkačky).
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární
ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat
trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
5. Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen 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.
6. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu
komunikace, který po jednom vyhotovení předá jednotkám požární ochrany uvedených
v článku 5 a dále jednotce HZS Karlovarského kraje – stanice Karlovy Vary. Plánek bude
součástí dokumentace požární ochrany města Nejdek.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst,
odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.
Ohlásit požár lze na tísňové linky:
a) Tísňová linka IZS

- tel. č. 112

- nepřetržitě

b) Hasičský záchranný sbor kraje

- tel. č. 150

- nepřetržitě

Město Nejdek zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“.
c) SDH obce Nejdek – Karlovarská 1203

- tel. č. 353 825 122

d) SDH obce Pozorka – Pozorka 102

- tel. č. 353 925 268

Požár je možno také ohlásit na těchto číslech:
e) OO Policie ČR - Bratří Čapků 640

- tel. č. 353 825 310

- 158 - nepřetržitě

f) Městská policie - náměstí Karla IV

- tel. č. 353 825 001

- nepřetržitě

- tel. č. 353 826 629
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Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí buď:
-

signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény
po dobu jedné minuty (25 vteřin - tón – 10 vteřin - pauza – 25 vteřin - tón),

-

radiovým svolávacím zařízením, kterým lze vyhlásit poplach celé jednotce nebo jen
určeným hasičům zpravidla vysláním textové zprávy o vyhlášení poplachu.

Při poruše technického zařízení pro vyhlašování požárního poplachu se požární poplach ve
městě vyhlašuje ústně, voláním „HOŘÍ“ bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na hasičské
stanici nebo mobilním zařízením, např. pomocí výstražného zařízení požárního automobilu –
jde většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Karlovarského kraje tvoří přílohu č. 3 této vyhlášky.
Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší dosavadní obecně závazná
vyhláška č. 5/1999 „Požární řád města Nejdek“ ze dne 19. 10. 1999.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení, tj. 1. červencem 2008.

Ing. Vladimír Benda

Iveta Drobná

starosta města

místostarostka města
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky města Nejdek č. 1/2008 „Požární řád města Nejdek“

Dislokace jednotek, početní stav a soupis jejich technického vybavení

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Početní stav

Minimální počet členů
v pohotovosti

Nejdek

JPO II

25

Pozorka

JPO III

18

1+3

Vybavení

Nejdek

Pozorka

Počet

Dopravní automobil Avie

0

1

1

Motorové stříkačky

4

2

6

Dýchací přístroje

6

6

12

Motorové pily

3

1

4

Rozbrušovací zařízení

1

0

1

Odsávací zařízení

1

1

2

Výsuvní řebřík

1

0

1

Osobní automobil TA

1

0

1

Mobil telefon

1

0

1

Požární vozidlo Škoda 706 RTHP-CAS 24 1

1

2

Požární vozidlo V3S - CAS 16

0

1

1

Automobilový žebřík AZ 30 IFA

1

0

1

Vyprošťovací zařízení

1

0

1

Příloha č. 2
Obecně závazné vyhlášky města Nejdek č. 1/2008 „Požární řád města Nejdek“

Zdroje vody pro hašení požáru na území města Nejdek tvoří:

a) Přirozené (řeky, rybníky, nádrže apod.)
Tok řeky „ROLAVY“ – povodí řeky
Vodní nádrž „POZORKA“
Vodní nádrž „LIMNICE“
Vodní nádrž „U ŽÁBY“
Vodní nádrž „ LESÍK“
Bernovský rybník
b) Umělé
Hydrantová síť

Příloha č. 3
Obecně závazné vyhlášky města Nejdek č. 1/2008 „Požární řád města Nejdek“

Seznam předurčení sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje
Obec
Předurčenost pro

I. Stupeň poplachu

II. Stupeň poplachu

část obce:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nejdek
Bernov

1 JSDH Nejdek

4 HZSp SU a.s. Sokolov

Lesík

2 JSDH Pozorka

5 HZS Karlovy Vary

Město Nejdek

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Nová Role

Vysoká Štola

7 JSDH Pernink
8 JSDH Chodov (SO)
9 JSDH Abertamy

Nejdek
Fojtov

1 JSDH Nejdek

4 JSDH Nová Role

Lužec

2 JSDH Pozorka

5 HZS Karlovy Vary

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Chodov (SO)
7 JSDH Ostrov
8 JSDH Pernink

Nejdek
Oldřichov

1 JSDH Nejdek

4 JSDH Pernink

2 JSDH Pozorka

5 HZS Karlovy Vary

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Abertamy
7 JSDH Potůčky
8 JSDH Nová Role
9 JSDH Chodov (SO)

Nejdek
Pozorka

1 JSDH Pozorka

4 JSDH Nová Role

2 JSDH Nejdek

5 HZS Karlovy Vary

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Chodov (SO)
7 JSDH Pernink
8 JSDH Ostrov
9 JSDH Abertamy

Nejdek
Suchá

1 JSDH Nejdek

4 HZSp SU a.s. Sokolov

2 JSDH Pozorka

5 HZS Karlovy Vary

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Chodov (SO)
7 JSDH Pernink
8 JSDH Nová Role
9 JSDH Abertamy

Nejdek
Tisová

1 JSDH Nejdek

4 HZSp SU a.s. Sokolov

2 JSDH Pozorka

5 HZS Karlovy Vary

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Pernink
7 JSDH Potůčky
8 JSDH Abertamy
9 JSDH Nová Role

Nové Hamry, Vysoká Pec
Nové Hamry

1 JSDH Nejdek

5 JSDH Pernink

Vysoká Pec

2 JSDH Pozorka

6 JSDH Abertamy

Rudné

3 JSDH Potůčky

7 HZS Karlovy Vary

4 HZS Karlovy Vary

8 JSDH Nová Role
9 JSDH Chodov (SO)

Černava
Černava

1 JSDH Nejdek

4 JSDH Pozorka

Rájec

2 HZSp SU a.s. Sokolov

5 HZS Karlovy Vary

Kobelec

3 HZS Karlovy Vary

6 JSDH Pernink
7 JSDH Nová Role

