Obec Martínkovice
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2017,

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Martínkovice se na svém zasedání konaném dne 19. dubna 2017 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Martínkovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany v obci.
Článek 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
obce Martínkovice (dále jen „jednotka SDH“) podle článku 5 této vyhlášky, a dále
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila
velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá
zprávu starostovi obce minimálně jednou ročně.
(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně
a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) požární preventista - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární
ochrany obce, a to minimálně jednou ročně.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob, jsou upraveny Nařízením Královéhradeckého kraje č. 4/2002 ze dne 9. října 2002,
viz příloha č. 4.

(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou
upraveny Nařízením Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002 ,
viz příloha č. 4.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je
zabezpečeno systémem ohlášení požáru uvedeným v článku 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany,
uvedenými v článku 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku SDH obce. Její kategorie a početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2.
(2) Členové jednotky SDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
hasičské zbrojnice, anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky SDH.
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) Pro hašení požárů obec stanovila zdroje vody. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č.
3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku
a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v přílohách č. 3 a) a 3 b)
vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5
a jednotce Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
(2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů 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 a trvalou použitelnost
zdroje.
(3) Vlastník pozemku – příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů 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.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
Obec zřizuje ohlašovnu požárů na Obecním úřadě v Martínkovicích.
Adresa Martínkovice č.p. 186, 549 73, tel. 491 528 166
Tato ohlašovna je trvale označena tabulkou „ohlašovna požárů“.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci 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)
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickými hlásiči (VISO) (napodobuje
hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty
Tento způsob vyhlášení poplachu lze ovládat i dálkově z pracoviště HZS KHK.
Článek 9
Seznam sil a prostředků
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 6. 5. 2017.

..........................................
Ing. Jaromír Jirka
starosta
...................................
Jaroslav Šefc
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………
Tomáš Hrábek
místostarosta

20. 04. 2017
06. 05. 2017

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Královéhradeckého 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 jednotky požární ochrany podle
aktuálního požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje. Jednotky požární
ochrany jsou na místo zásahu ( resp. do zálohy ) povolávány prostřednictvím územně
příslušného operačního střediska HZS ČR.

stupeň požárního
poplachu

I.
II.
III.

1.

2.

3.

4.

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

jednotka PO

523011 Stanice

523111

523806 VEBA 01

523215

Broumov P1-C-Z Broumov

Broumov SDHP

Martínkovice

523332

523105

523210

523306

Křinice

Meziměstí

Jetřichov

Božanov

523207

523203

523108 JPO II/1-D 523109

Hejtmánkovice

Bukovice

Police n. Metují

Teplice n. Metují

Příloha č. 2
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

Martínkovice

JPO V

8

0

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

CAS 25 - RTHP

1

PPS 12

1

PPS 8

1

Příloha č. 3
Přehled zdrojů vody
a) přirozené:
zdroj vody

čerpací stanoviště

označení v plánku 3a)

rybník u
Stonnerových

obecní komunikace

1

u č.p. 42

2

u č.p. 200

3

zpevněná plocha u bývalého mlýna - č.p.
230

4

potok Březinka
náhon MVE z řeky
Stěnavy

b) umělé: hydranty určené pro hašení požárů ve správě VAK Náchod
číslo hydrantu dle evidence VAK
označení v plánku č. 3 b)

umístění

6

u autobusové otočky Pod lesem

(poblíž č.p. 112)

10

pod rybníkem

(poblíž č.p. 196)

12

u Látrových

(poblíž č.p. 176)

15

pod hasičskou zbrojnicí

(poblíž č.p. 181)

19

pod Vojtěchovými

(poblíž č.p. 190)

24

na křižovatce

27

pod Slezákovým statkem

(poblíž č.p. 254)

34

naproti Kočnarovým

(poblíž č.p. 221)

38

za obecním úřadem

(poblíž č.p. 297)

