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MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 5/2005

Požární řád města Červeného Kostelce
________________________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25
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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Červeného Kostelce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 
ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

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 jednotkami sborů dobrovolných hasičů (dále 
jen „SDH“) města podle čl. 4 této vyhlášky a dále jednotkou požární ochrany Hasičského 
záchranného sboru Náchod.

(2) K zabezpečení plnění úkolů v požární ochraně města Červený Kostelec je z členů JPO II 
SDH Červený Kostelec jmenován velitel, který je přímým velitelem této jednotky a zodpovídá za 
její odbornou přípravu, technické vybavení, akceschopnost, vede potřebnou dokumentaci a dále pak
spolupracuje s veliteli SDH v jednotlivých částech města při koordinaci odborné přípravy, 
ověřování odborné způsobilosti a technického vybavení jednotek.

(3)  K preventivně výchovné činnosti pro zabezpečení plnění úkolů v požární ochraně města je
jmenován preventista požární ochrany, který také organizuje provádění preventivních požárních 
prohlídek v objektech ve vlastnictví města.  

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je 
zabezpečeno po ohlášení požáru podle pokynů uvedených v čl. 6.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany dle příl. č. 1.
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Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Město zřizuje z členů sborů dobrovolných hasičů města jednotku požární ochrany města. 
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 
jednotky a sborů dobrovolných hasičů města obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí požárního řádu obce.

(2) Členové JPO II se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice v ul. Gen. Kratochvíla, ostatní členové místních SDH do místně příslušné požární 
zbrojnice.

(3) Řízení zásahu musí odpovídat platným předpisům s tím, že na území města má právo 
přednostního velení vyplývající z územní působnosti velitel JPO II Červený Kostelec.  

Čl. 5
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) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, 
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

Umělé zdroje:
1. hydrantová síť 
2. vyhrazené místo pro plnění cisterny v hasičské zbrojnici v ul. Gen. Kratochvíla

(2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro 
hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom 
vyhotovení jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a jednotce HZS Královéhradeckého 
kraje, územní odbor Náchod.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), 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 a trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen1) 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.

Čl. 6
Způsob ohlášení požárů a mimořádných událostí

Každá osoba je povinna ohlásit bezodkladně zjištěný požár nebo mimořádnou událost:

-    na číslo 150 z pevné telefonní linky na Operační a informační středisko Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod,                                                         
nebo                                                                                                                                             
- na číslo 150 z mobilního telefonu na Operační a informační středisko Královéhradeckého kraje,
Krajského ředitelství v Hradci Králové. 

K ohlášení požáru nebo mimořádné události lze využít veřejné telefonní stanice umístěné v katastru 
města. 
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Důležitá telefonní čísla tísňového volání:

 Hasičský záchranný sbor ÚO Náchod                                    150 
 Zdravotní záchranná služba                                                      155 
 Policie ČR                                                                             158 
 Jednotné evropské číslo tísňového volání                                  112 
 Městská policie Červený Kostelec     156

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“
přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).
Ovládání sirény je dálkové z operačního střediska HZS, v případě nouze (při nefukčním 
telefonickém spojení) lze spustit i ručně. Ten, kdo spustí sirénu ručně, musí vyčkat příchodu hasičů 
a podat zprávu. 

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového 
plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší  obecně závazná vyhláška č. 3/1994 z 16.6.1994.

Čl.10
Účinnost

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 25.8.2005 a 
nabývá účinnosti dnem 10.9.2005.

Petr Mědílek Karel Cejnar
    starosta místostarosta

________________________________________

1) podle § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2005

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 
požárního 
poplachu

první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO čtvrtá jednotka PO

I. HZS Náchod  JPO I Červený Kostelec JPO II Červený Kostelec  JPO II

II. Hronov  JPO III Rtyně v P.  JPO III Slatina n.Ú.  JPO III Červený Kostelec JPO II

III. Jaroměř  JPO I Česká Skalice  JPO III Velké Poříčí JPO III Hořičky  JPO III

Jednotky požární ochrany:

1.

Dislokace JPO Kategorie JPO Základní počet členů Minimální počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec - město JPO II 12 4

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 1 NA 96-09

Dopravní automobil VW LT35 1 NAJ 64-68

motorová stříkačka PS 12 1

el. centrála 1 kW 1

kalové čerpadlo Honda WN 30 1

motorová pila H350 1
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2.

3.

Dislokace SDH Kategorie JPO Základní počet členů Minimální počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec - Lhota nezařazená 5

4.

Dislokace SDH Kategorie JPO Základní počet členů Min. počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec – Horní Kostelec nezařazená 5

    
5.

Dislokace SDH Kategorie JPO Základní počet členů Minimální počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec - Bohdašín nezařazená 5

6.

Dislokace SDH Kategorie JPO Základní počet členů Minimální počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec - Olešnice nezařazená 5

Dislokace SDH Kategorie JPO Základní počet členů Minimální počet členů
v pohotovosti

Červený Kostelec - Stolín nezařazená 5

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 1 NA 85-57

motorová stříkačka PPS 12 1

motorová pila Stihl 046 1

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 1 1H7 4515

motorová stříkačka PPS 12 1

motorová pila Stihl 046 1

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

Dopravní automobil DA 12 1 1H3 5791

motorová stříkačka PPS 12 1

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

Dopravní automobil Praga V3S 1 NA 31-37

motorová stříkačka PPS 12 1

Požární technika a věcné prostředky PO Počet SPZ

požární přívěs 1 42 NAA 03

motorová stříkačka PS 8 1


