MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Obecně závazná vyhláška
číslo 9/2003

Požární řád města
Zastupitelstvo Města Kostelce nad Orlicí se na svém zasedání dne 15. 12. 2003
usneslo vydat na základě § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Města Kostelce nad Orlicí 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. Současně se jím stanovují podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob a některé
podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
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 Hasičským záchranným sborem kraje,
územním odborem, Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s jednotkou sboru dobrovolných
hasičů města (dále jen JSDH) podle čl. 9 a přílohy č. 1 této vyhlášky.
2. Město Kostelec nad Orlicí prostřednictvím svých orgánů:
a) zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů města, které provádějí hašení požárů a
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly
podle zvláštního právního předpisu 1),
b) udržuje akceschopnost JSDH,
c) zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH a požární ochrany,
d) zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH,
e) zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH na jejich odborné přípravě,
f) zřizuje ohlašovny požárů a další místa, kde lze vznik požáru ohlásit,
g) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
h) organizuje preventivně výchovnou činnost,
i) zpracovává nejméně 1x ročně zprávu o stavu požární ochrany města Kostelce n. Orl., kterou
projedná zastupitelstvo města.
3. Požární ochranu ve městě zabezpečuje i hasičský záchranný sbor kraje.
4. Velitel JSDH:
a) se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH,
____________________________
1)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

b) odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou
činnost,
c) ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH
podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z
obecně závazného právního předpisu,
d) dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných
prostředků požární ochrany,
e) plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,
f) ve spolupráci se zřizovatelem JSDH zajišťuje vedení evidence požární techniky a jiných
věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje jejich hospodárné používání,
g) zajišťuje vedení přehledu o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a
odborné přípravě členů JSDH,
h) plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a
zřizovatelem.
Velitel JSDH může svou funkci vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí
(osvědčením od hasičského záchranného sboru kraje).
5. Člen JSDH:
a) jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva,
b) řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH,
c) při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
d) účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
e) užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
f) podílí se na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,
g) plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a
zřizovatelem.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru
Podle § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o požární ochraně) je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke
vzniku požáru.
Článek 4
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby mají stanoveny základní povinnosti v požární ochraně v zákoně o požární
ochraně 2), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve vyhlášce ministerstva vnitra č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci) 3).
______________________________
2)
3)

§§ 1, 7, 17, 18, 19, 20a, 22 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
§§ 42 (tepelné spotřebiče), § 43 (komíny a kouřovody) a § 44 (hořlavé nebo požárně nebezpečné látky)
vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
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Článek 5
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají stanoveny povinnosti v požární ochraně v
zákoně o požární ochraně 4), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve vyhlášce
ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Článek 6
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob
1. Za akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob se považují akce:
a) v objektech, kterých se účastní více než 200 osob (zejména plesy a podobné společenské
události),
b) na otevřených prostranstvích (ulice, náměstí apod.), kterých se účastní více než 500 osob.
2. Akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, lze uskutečňovat pouze v objektech a na
místech splňujících požadavky na bezpečnou evakuaci osob a na příjezd požárních vozidel.
3. Pořadatel akce, které se zúčastňuje větší počet osob, je povinen:
a) určit osobu odpovědnou za stav požární ochrany při této akci,
b) zřídit podle rozsahu a nebezpečí akce preventivní požární hlídku k přímému hašení
vzniklého požáru a k zajištění evakuace ohrožených osob a zajistit je; počet členů požární
hlídky musí být úměrný počtu účastníků takové akce a složitosti místa konání (vždy musí jít
nejméně o jednu tříčlennou preventivní požární hlídku rozšířenou o minimálně jednoho
dalšího člena na každých 200 osob nad stanovený mezní počet osob uvedený v odstavci 1,
c) určit podle rozsahu a nebezpečí akce druh a počet hasicích přístrojů (vždy musí jít nejméně
o tři hasicí přístroje) a náhradní možnosti hašení (např. požární hydranty, otevřené vodní
nádrže) a zajistit je,
d) určit evakuační cesty a východy z objektu (prostranství) a zajistit jejich trvalou
průchodnost a možnost rychlého otevření při požáru,
e) určit způsob vyhlášení požárního poplachu při akci,
f) stanovit a zajistit nouzové zdroje osvětlení,
g) stanovit způsob ohlášení požáru a přivolání pomoci a jeho zajištění, určit začátek a konec
akce.
4. Písemně stanovená opatření podle odstavce 3 pořadatel předá majiteli objektu (prostranství)
k ověření a schválení, pokud sám není majitelem objektu. Písemně stanovená opatření podle
odstavce 3 si pořadatel v jednom vyhotovení ponechá pro případnou kontrolu. Pokud
stanovené a schválené podmínky nebudou při akci respektovány, pak pořadatel, majitel
objektu či kontrolní orgán akci zruší, případně vyloučí z používání požárně nebezpečné
technologie.

______________________________
4)

§§ 1, 2, 5, 6, 6a, 7, 13, 15, 16, 16a, 20a, 22, 73 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, platném znění
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5. Majitelé objektů nebo prostorů, kde jsou nebo mohou být provozovány činnosti se
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, jsou povinni přijímat požárně bezpečnostní
opatření i ve vztahu k dalším nájemcům a pořadatelům akcí, kterých se zúčastňuje větší počet
osob (např. ohňostroje, kulturní a společenské akce, hudební festivaly, apod.)
Článek 7
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje:
a) období bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím,
b) období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
c) pálení klestu na lesních pozemcích.
2. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické
osoby povinny zřídit, pokud již nejsou zřízeny, preventivní požární hlídky v prostorách nebo
při činnostech s nejméně třemi zaměstnanci.
3. Další podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru budou
stanoveny v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, s ohledem na nastalou situaci.
Článek 8
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1. Požární ochranu ve městě Kostelci nad Orlicí zajišťuje nepřetržitě Hasičský záchranný sbor
kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862 číslo telefonu 150, ve
spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí – město.
2. V obdobích zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou povolány další jednotky požární
ochrany dle požárního poplachového plánu okresu - o povolání rozhoduje operační důstojník
hasičského záchranného sboru kraje.
Článek 9
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení
1. Město zřizuje 3 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 2.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Přílohy jsou
nedílnou součástí požárního řádu obce.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice Příkopy, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
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Článek 10
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou,
umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené – řeka Orlice
1. u mostu
2. náhon u Dřevařských závodů
3. požární nádrž – koupaliště Kostelecká Lhota
Podmínky pro zajištění trvalé použitelnosti přirozených vodních zdrojů nejsou
stanoveny. Využití přirozených vodních zdrojů vody pro hašení požárů je dáno stavem vody
dle ročního období.
b) umělé
1. hydrantová síť napojená na veřejnou vodovodní síť
Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou.
c) víceúčelové
1. koupaliště v Kostelci nad Orlicí (v letním období)
Článek 11
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár
1. Ohlašovna požárů je v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje, územním
odboru v Rychnově nad Kněžnou, Kolowratská 862, číslo telefonu 150.
2. Jako další místa pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události slouží veřejné telefonní
automaty ve městě - bezplatné telefonní číslo 150.
(Telefonní automaty jsou v ulicích Dukelských hrdinů – u pošty, Kotyzova, Palackého
náměstí, Pelclova, Proškova, Příkopy, Jirchářská – u zastávky ČD, Rudé armády, Seifertova,
Tyršova a U Váhy).
Článek 12
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) zprávou přes pagery
c) zprávou na telefonní stanice členů JSDH

V případě poruchy výše uvedených technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach ve městě vyhlašuje mobilní sítí (seznam čísel mobilních telefonů členů JSDH
je u Hasičského záchranného sboru, operačního střediska Rychnov nad Kněžnou).
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Článek 13
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1
Článek 14
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší požární řád ze dne 17. 1. 2000
Článek 15
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím ode dne
vyhlášení.

….………………………
Ing. Ivana Červinková
starostka města

………………………..
Ing. Jiří Bartoš
místostarosta města
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2003

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle
požárního poplachového plánu kraje
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

STUPEŇ
POPLACHU

První jednotka PO

I. stupeň

PS Rychnov n. K.

II. stupeň

SDH Častolovice

III. stupeň

SDH Čermná n. O.

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

Čtvrtá jednotka PO

SDH - město
Kostelec n.O.
SDH - město
Kostelec n.O.
SDH Týniště n. O.

SDH
Častolovice
SDH Vamberk

SDH Lipovka

Škoda Kvasiny

SDH Dobruška

Jednotky na místo zásahu povolává operační a informační středisko HZS Královéhradeckého
kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862.

*

*

*

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE
EUROLINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Městská policie Kostelec nad Orlicí
Policie ČR OO Kostelec nad Orlicí
Plyn – poruchy
(Východočeská plynárenská, a. s., Rychnov n. K.)
Energetika – poruchy
(Východočeská energetika, a. s. Rychnov n. K.)
Voda – poruchy
(AQUA SERVIS, a. s. Rychnov n. K.)
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150
155
158
112
494 321 026
494 323 045
1239
494 622 066
494 539 110

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2003

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie
a početní stav
Dislokace JPO
SDH – město
Kostelec nad Orlicí, Příkopy
SDH – Skála
Kostelec nad Orlicí
SDH
Kostelecká Lhota

24

Minimální počet členů
v pohotovosti
6

nezařazena

8

-

nezařazena

8

-

Kategorie JPO
JPO II

Počet členů

Legenda:
Dislokace JPO….název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována
JPO……………..jednotka požární ochrany
Kategorie JPO.....kategorie jednotky požární ochrany je stupeň zařazení v plošném pokrytí
území jednotkami požární ochrany
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2003

Požární technika a věcné prostředky PO
SDH – město
Požární technika a věcné prostředky PO
CAS 24 T815 4x4
rok výroby
CAS 25 Š - 706 RTHP
„
AS 16 IFA W 50 L
„
Odsavač kouře VTA 60
„
PS 12
Plovoucí čerpadlo
Motorová pila
Elektrocentrála
Rozbrušovací pila
Přetlaková ventilace
Dýchací technika
Radiostanice kapesní
Radiostanice mobilní
Radiostanice stacionární
Nafukovací člun RAFT
PPS 12
Přívěs pod člun

2000
1981
1978
1989

SPZ RK 86-00
RK 39-39
RK 32-50
-

Počet
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
8
5
3
1
1
1
1

SDH – Skála
Požární technika a věcné prostředky PO
AS – 16 PRAGA RN
rok výroby 1952

SPZ RK 07-42

Počet
1

SPZ RKE 31-44
-

Počet
1
1

SDH – Kostelecká Lhota
Požární technika a věcné prostředky PO
DA - ARO 240
rok výroby 1991
PPS 12
„
1988
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