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Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 
 

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV 

  

  

Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, 

usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

obcích“), § 29 odst. 1 písm. o) body 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou 

vyhlášku:  

  

  

Čl. 1 

Základní ustanovení 
  

Požární řád městyse Nový Hrozenkov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 

ochrany na území městyse za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před 

požáry. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního 

poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1. 

  

 

Čl. 2 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním 

požární ochrany  

 

1) Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností 

na úseku požární ochrany na území městyse Nový Hrozenkov starosta městyse.  

 

2) Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov projednává stav požární ochrany v městysi 

nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících 

vztah k  požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech.      

 

3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru městyse, je zajištěna jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) městyse Nový Hrozenkov podle čl. 5 této 

vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany: 

a) jednotkou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, kategorie JPO I, se 

sídlem ve Vsetíně,   

b) jednotkou SDH Halenkov, kategorie JPO II, a jednotkou SDH Karolinka, kategorie 

JPO II.   
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Čl. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době 

zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci  
  

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje  

a) práce s otevřeným plamenem, zakládání ohňů, vypalování suché trávy a strnišť 

b) manipulace se snadno vznětlivými materiály a látkami. 

 

2) Požární bezpečnost při provozování těchto činností musí být zabezpečena asistencí požární 

jednotky, jejíž přítomnost si zajistí majitel (správce, nájemce, uživatel atd.) sám.  

 

3) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje letní 

období sucha: požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání 

ohňů.  

 

4) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, se dle místních podmínek považují 

objekty, ve kterých se současně může nacházet 200 a více osob ( obytné budovy, nebytové 

prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy), dále pak skladovací 

prostory hořlavin, hromadné garáže.  

 

5) Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně: 

a) Fyzické osoby jsou zejména povinny vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví 

nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce, 

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi. 

b) Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů 

a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné 

přístupy k nouzovým východům. 

 

 

Čl. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
  

1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy, či jiné mimořádné události v katastru obce, 

je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů, uvedených v čl. 7. 

 

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce, je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 

uvedenými v čl. 2. 

  

 

Čl. 5 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, 

početní stav a vybavení 
1) Městys zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů Nový Hrozenkov, která je zařazena 

v kategorii JPO III. Početní stav a  vybavení požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany JSDH Nový Hrozenkov, jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou 

součástí tohoto požárního řádu. 
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2) Členové JSDH Nový Hrozenkov se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji 

musí dostavit do požární zbrojnice Nový Hrozenkov č.p. 458. 

 

Čl. 6 

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky 

jejich trvalé použitelnosti.  
  

1) Městys stanovuje tímto požárním řádem následující zdroje vody pro hašení požárů 

a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením 

umožnit účinný požární zásah: 

a)  přirozené:                            

1. řeka Bečva - čerpací místo č. 1 za bytovkou č.p. 457 

2.  potok Vranča – čerpací místo č. 2 u autobusové zastávky 

3. potok Brodská – čerpací místo č. 3 na rozcestí Brodská u mostu silnice 

II/487  

4. potok Břežitá – čerpací místo č. 4 na rozcestí Břežitá  

Místa jsou vyznačena v příloze č. 3 

b) umělé: hydrantová síť. Seznam hydrantů je uveden v příloze č. 4. 

 

2) Městys zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody 

pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru 

příjezdu. 

 

3) 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 požáru, 

zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a 

trvalou použitelnost zdroje.  

 

4) Vlastník pozemku, nebo případně 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. 

 

5) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární 

vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny 

obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární 

vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární 

ochraně je výhradně jejich povinnost. 

  

Čl. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit 

požár a způsob jejich označení  
1) Městys zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou 

„Ohlašovna požárů“: 

a) Úřad městyse Nový Hrozenkov, č. p. 454  - tel: 571 451 304  

b) Hasičská zbrojnice SDH, č. p. 458   - tel: 571 451 333 

2) K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo 

veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.  

 



3) Telefonaí číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 cednotné
evropské čislo tísňového volání pro zrikladní složky lntegrovaného Zíchrarmého
systému - hasiče. policii, Záchrannou službu),

čt. t
Způšob rThlášení požámího poplachu

Signál ,,požími poplach" slouží ke svolávriní jednotek požární ochrany a .vyhlašuje se
takto:
a) signílem ,P)ŽÁR-NÍ P)PLACH", ktelý je \,Thlašovfu elektronickou sirenou

(napodobuje hlas trubky, troubicr tón..HO-fu. HO-Ři"tpo dobujedné minuty (ie
jednoznačný. ne/aménileln) s jinj mi signál),

b) signálem ,íOZARN] PqPLA.H", ktenl je vyhlašován plerušovaným tónem sirény
po dobujedné minLrty (25 sec. lón- 10 sec. pauza 25 §ec. tón).

ó,q
Sankce

Polušení povinnosti stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako
přestupek a pávnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobarni pň \"ýkonu jejich
podnikatelské činnosti jako jiný správni delikt. Piestupky a jiné správní delikty j§ou
postihovány podle zvláštnich plávních předpisů,

čt. ro
závěrečná a zrušovací ustanoyení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhlriška ě.212006 ,,Požáíni řád,
Obce Nolii Hrozenkoý" ze dne 27 . 3 . 2006 .

čt. tt
Účinno§t

Tato obecně závazná lyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 201,í

/'- ,-)

.... h. ;.,.llyll:. - - -,/ . -,
StanisIava šprrrncfi

mistostalostka městyse
Pavel Jochec

stalosta městyse

,...!...-.-..-.

v}ryěšeno na uiední desce dne: 28.3,2014

Sejmuto z uiední desky dne: I4.4.2014

ÚŘAD MĚ§TYSE
756 04 NovY řIROZENK
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 

  

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

PODLE POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 

  

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží 

ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují 

jednotku požární ochrany. 

 

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci 

v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární 

ochrany: pro městys: Nový Hrozenkov 

  

  

Stupeň požárního poplachu 

  

Jednotky PO v pořadí 
  

I HZS Zlínského kraje – územní 

odbor Vsetín 

  SDH městyse Nový Hrozenkov 

  SDH obce Halenkov 

SDH města Karolinka 

II  

 HZS Zlínského kraje – územní 

odbor Vsetín 

 SDH městyse Nový Hrozenkov 

  SDH obce Halenkov 

  SDH města Karolinka 

III HZS Zlínského kraje – územní 

odbor Vsetín 

  SDH městyse Nový Hrozenkov 

  SDH obce Halenkov 

  SDH města Karolinka 

  SDH obce Hovězí 

  

JPO jsou na místo zásahu povolány prostřednictvím Krajského operačního a informačního 

střediska (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 

  

Dislokace JPO 
  

Kategorie 

JPO 

Počet členů Minimální 

počet 

členů v 

pohotovosti 

Nový 

Hrozenkov  

III. 15 10 

  

  

 

Požární technika a věcné prostředky 

PO 

  

Počet 

CAS 32 TATRA 148 1 

RENAUL MASTER, osobní 1 

PPS 12 1 

PČ PH 800 1 
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