
MĚSTYS  NOVÝ  HRÁDEK 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 
kterou se vydává požární řád městyse Nový Hrádek 

 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek vydává na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platném od 1.1.2007, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 
 

POŽÁRNÍ  ŘÁD  MĚSTYSE 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Požární řád městyse Nový Hrádek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany 
v městysi 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 v městysi 

 
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a 

jinými mimořádnými událostmi v katastrech městyse je zajištěna jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů městyse podle čl. 5 této vyhlášky a Poplachovým plánem 
hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní obvod Náchod se 
sídlem ve Velkém Poříčí. 

2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) městys pověřuje kontrolou dodržování 
povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu 
požárního preventistu městyse a velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů 
městyse. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace 
městyse. 

 
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 pořádání společenských akcí, při kterých se účastní větší počet osob, 
manipulace se zábavnou pyrotechnikou (ohňostroje), skladování a manipulace s 
hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami a manipulace s otevřeným ohněm. 
Požární bezpečnost při provozování těchto činností je zabezpečena v případě 
společenských akcí konkrétními zákazy ( zákaz kouření, zákaz používání otevřeného 
ohně atd.) v příslušných prostorách a objektech a zřízením požární hlídky, která 
uvedený stav předem prověří a dbá na požární bezpečnost a dodržování uvedených 
zákazů během akce. Na ostatní případy se vztahují příslušné předpisy, včetně 
vybavení hasebnou technikou, za jejichž dodržování odpovídají osoby manipulující 
s požárně nebezpečnými látkami. 



2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje 
období sucha, doba sklizně sena a obilí a období topné sezony. Požární bezpečnost 
v těchto podmínkách je zabezpečena JPO III. Nový Hrádek m.j. pro objekty  
v topném období preventivními prohlídkami objektů pokud jde o stav topidel a 
kouřovodů a další požárně – bezpečnostní hlediska. 

3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek 
považuje objekt Sokolovny při kulturně společenských akcích. Požární bezpečnost 
v tomto objektu je zabezpečena osazenou hasební technikou  a zřízením požární 
hlídky. 
 

 
Čl.4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 
 

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastrech 
městyse je zabezpečeno systémem  ohlašoven požáru, uvedených v čl.7. 

2. Ochrana životů , zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastrech městyse je zabezpečena  jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v čl.2. 

 
Čl. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse, kategorie, početní stav a vybavení 
 

1. Městys zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse, uvedenou v příloze č. 1. 
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse jsou uvedeny v příloze č. 1. 
Příloha je nedílnou součástí požárního řádu městyse. 

 
Čl. 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 požitelnosti 
 
1. Městys 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 viz. příloha č. 2 

                b) umělé – požární nádrž, hydrantová síť viz. příloha č.2 
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,      
    který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce  
    HZS Královéhradeckého kraje, územní obvod Náchod. 
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen 1) , v souladu s předpisy o  
    požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,    
    zejména udržovat trvalou požitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou  
    použitelnost zdroje. 
4. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1)  

    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.7 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich 

označení 
  

1. Městys zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny  tabulkou „Ohlašovna  
      požárů“ viz   příloha č. 3 
2.  Městys zřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde   
     hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ – viz  příloha č. 3 

 
                                                                 Čl. 8 

Způsob vyhlašování požárního poplachu 
 

Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí: 
 
- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu jedné minuty (25 sek. tón- 10 sek.pauza-25 sek. tón) 
 
 

Čl. 9 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška  obce Nový Hrádek č. 7, 
která nabyla účinnosti  dne 1. května 1993 . 
 

Čl. 10 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška byla : schválena zastupitelstvem městyse dne : 08.11.2007 
                                                            vyvěšena dne :  11.12.2007 
                                                            sejmuta dne :    27.12.2007  
                                                            a nabývá účinnosti dnem : 01.01.2008 
 
 
 
 
 
     Olga Beková                                                                 Vladimír Říha 
    místostarostka                                                                     starosta 
 
1)   §   7 odst. 1 zákona č. 133/1985  Sb., o požární ochraně v platném znění                                                        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.4/2007 – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE 

 
 

Kategorie, početní stav  a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů městyse Nový Hrádek. 

 
     Městys Nový Hrádek zřizuje jednotku Sboru dobrovolných  hasičů městyse Nový Hrádek, 
jako organizační složku městyse.  
     Zřizuje požárního preventistu 1) městyse pro zajištění požární prevence. 
 
     Jednotka SDH městyse Nový Hrádek  je zařazena do kategorie JPO III. 
     Početní stav jednotky : 1x velitel sboru 
                                           2x velitel družstva 
                                           8x strojník 
                                           5x člen družstva 
 
     Jednotka SDH městyse Nový Hrádek2) je složena ze dvou družstev. 
 
V   družstvu je minimální početní stav: 
1x velitel sboru 
1x velitel družstva 
4x strojník 
2x člen družstva  
Zařazení do jednotky městyse Nový Hrádek je podmíněno platnou lékařskou prohlídkou. 
 
Vybavení technikou: 

- CAS  25 ŠKODA 706 RTHP 
- PPS 12 ( motorová stříkačka) 
- DS 8     (motorová stříkačka) 
- Komunikační technika 
- motorová pila 
- dýchací technika 4 ks          
- plovoucí čerpadlo PP CA 

  
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární 
zbrojnice  Náchodská čp. 300  nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky 
 
 
 
 
 
1) Preventistou městyse Nový Hrádek je stanoven Aleš Bek, Náchodská 320, Nový Hrádek 
2) Velitelem Jednotky SDH městyse je jmenován Vladimír Suchánek, Náměstí 4, Nový 

Hrádek 

 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2  k obecně závazné vyhlášce č. 4/2007 – POŽÁRNÍ  ŘÁD  MĚSTYSE 

 
 
     Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení : 
 
 
Nový Hrádek   - požární nádrž u domu Náchodská čp. 300 - vlastník Městys Nový Hrádek 
___________________________________________________________________________ 
Nový Hrádek – vodovodní hydranty – správce VAK Náchod a.s. 
___________________________________________________________________________ 
 
Dlouhé, Rzy a Doly – řeka Olešenka  -  Doly u VELOSU v.d.  -správce Povodí Labe  
                                                             -  u družstva DETECHA v.d.- správce Povodí Labe  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2007 – POŽÁRNÍ  ŘÁD  MĚSTYSE 
 

 
 
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení 

 
 

1. Ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 
                   
                    Nový Hrádek, Náchodská 300            491 478 204 1) 
                   ČSAV  MBÚ Doly, Nový Hrádek       491 418 522, 518   

              Rekreační zařízení Policie ČR            491 478 188 
              Rzy 18 
2. Místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo 

symbolem telefonního čísla „150“ 
 
                    Nový Hrádek, Náměstí 28 2)                      491 478 009, 149, 456 
                    Nový Hrádek, Hradní   96 3)               491 478 060 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1) Jiří Bek 
2) Úřad městyse Nový Hrádek 
3) Vladimír Říha 


