Městys Doudleby nad

Orlicí

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012,
POŽÁRNÍ ŘÁD
Městys Doudleby nad Orlicí na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7. 6. 2012 podle § 29 odst. 1
písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3
písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona
č. 498/2002 Sb., a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád Městyse Doudleby nad Orlicí
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád Městyse Doudleby 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., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Městys Doudleby nad
Orlicí, který plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů
o požární ochraně.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru městyse Doudleby nad Orlicí je zajištěna společnou
jednotkou „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Doudleby nad Orlicí“ zřízenou na
základě zřizovací listiny a následujícími jednotkami požární ochrany a to jednotkou Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou, požární
stanice Rychnov nad Kněžnou, jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Kostelec nad
Orlicím a jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Vamberk. Tyto jednotky jsou předurčeny
nařízeními Královéhradeckého kraje, která stanovují požární poplachový plán kraje a plošné
pokrytí jednotkami požární ochrany.
Tyto dokumenty jsou vyjímatelnou přílohou tohoto požárního řádu.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) městys Doudleby nad Orlicí
a) pověřuje zastupitelstvo městyse projednáváním stavu požární ochrany v městysi Doudleby
nad Orlicí minimálně 1 x ročně, a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah
k požární ochraně městyse,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve
stanoveném rozsahu starostu městyse Doudleby nad Orlicí.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, nebo
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jsou
stanoveny v nařízení Královéhradeckého kraje, které je přílohou č. 3 této vyhlášky.
2) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou
stanoveny v nařízení Královéhradeckého kraje, které je přílohou č. 3 této vyhlášky.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v městysi Doudleby nad Orlicí zajišťuje Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, sídlem Na
Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou.
2) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru městyse
Doudleby nad Orlicí, je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v článku 7
(příloha č. 6).
3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru městyse Doudleby nad Orlicí je zabezpečena jednotkami
požární ochrany, zařazených do poplachových plánů pro městys Doudleby nad Orlicí,
uvedenými v článku 1.

Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Městys Doudleby nad Orlicí zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse Doudleby
nad Orlicí, na základě zřizovací listiny, která je nedílnou součástí požárního řádu obce
uvedenou v příloze č. 1. a obsahuje kategorie, početní stav a vybavení požární technikou
a věcnými prostředky požární ochrany jednotky.
2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice na adrese:
Dukelská čp. 204, Doudleby nad Orlicí, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

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) Městys Doudleby nad Orlicí stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah.
a) Přirozené zdroje požární vody (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
1. Odběrné místo na náhonu pod zámkem čp. 1 je zobrazeno v příloze č. 4.
b) umělé zdroje požární vody (hydrantová síť)
2. Hydrantová síť Městyse Doudleby nad Orlicí je zobrazena v příloze č. 4
Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Městys Doudleby nad Orlicí zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
“Ohlašovna požárů” – příloha č. 6
2) Městys Doudleby nad Orlicí zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale
označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”
a)

Telefonní automat u budovy úřadu městyse Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí
(na tísňové linky lze volat zdarma)

b)

Telefonní automat na sídlišti v ulici Jiráskova, před čp. 416, Doudleby nad Orlicí
(na tísňové linky lze volat zdarma)

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu členům JSDHO Doudleby nad Orlicí se provádí:
a)

SMS zprávami všem členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Doudleby
nad Orlicí, včetně starosty městyse Doudleby nad Orlicí.

b)

Signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem rotační
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón–10 sec. pauza–25 sec. tón) a hlášením místního
rozhlasu.

c)

Spuštění sirény a svolávacího systému pro členy JSDHO Doudleby nad Orlicí zajišťuje
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, prostřednictvím operačních středisek
Hasičského záchranného sboru ČR.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
členům JSDHO Doudleby nad Orlicí vyhlašuje telefonickým spojením.

2) Vyhlášení požárního poplachu v městysi Doudleby nad Orlicí se provádí:
Spuštěním rotační sirény vedle knihovny, na přístavbě budovy úřadu městyse čp. 87
v Doudlebách nad Orlicí, zmáčknutím spouštěcího tlačítka sirény, které je umístěno
u vchodu do budovy.

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 2.

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1/2004, požární řád obce Doudleby nad Orlicí z 1. 3. 2004.

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2012.

...................................
Jiří Skalický
místostarosta

..........................................
Jiří Kaplan
starosta městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 06. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: ……………………

Přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
- Požární poplachový plán Městyse Doudleby nad Orlicí.
- Nařízení Královéhradeckého kraje
- Zdroje požární vody
- Seznam členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Doudleby nad Orlicí.
– Ohlašovny požárů

