Městys Nový Hrádek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává
požární řád městyse Nový Hrádek
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek se na svém zasedání dne 30. 1. 2014 usnesením
č. ZM 36-5/2014 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 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:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška městyse Nový Hrádek č. 4/2007 ze dne 8. listopadu 2007, kterou se
vydává požární řád městyse Nový Hrádek, se mění takto:
Zrušují se přílohy č. 1, 2 a 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 a nahrazují se přílohami
č. 1, 2 a 3 této vyhlášky.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………
Vladimír Říha
místostarosta

………………………..
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. 1. 2014

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: 31. 1. 2014

Sejmuto z el. úřední desky dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád městyse Nový Hrádek

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 městyse pro zajištění požární prevence.
Jednotka SDH městyse Nový Hrádek je zařazena do kategorie JPO III/1.
Minimální početní stav jednotky:
1x velitel sboru
2x velitel družstva
6x strojník
6x člen družstva
Jednotka SDH městyse Nový Hrádek je složena minimálně ze dvou družstev.
V družstvu je minimální početní stav:
1x velitel sboru
1x velitel družstva
2x strojník
2x člen družstva
Zařazení do jednotky městyse Nový Hrádek je podmíněno platnou lékařskou prohlídkou.
Vybavení technikou:
- automobilová cisternová stříkačka CAS 20 – T815
- motorová stříkačka PPS 12
- motorová stříkačka DS 8
- komunikační technika
- motorová pila
- dýchací technika
- 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.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád městyse Nový Hrádek

Městys stanovuje následující zdroje vody pro hašení:

Nový Hrádek - požární nádrž u domu Náchodská čp. 300 - vlastník městys Nový Hrádek
___________________________________________________________________________
Nový Hrádek - podzemní požární nádrž v blízkosti hasičského cvičiště Na Farách - 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, státní podnik
- Rzy u družstva DETECHA v.d.- správce Povodí Labe, státní podnik

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád městyse Nový Hrádek

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

1. Ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“
Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Nový Hrádek, Doly 183
491 418 522, 518

2. Místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo
symbolem telefonního čísla „150“
Úřad městyse Nový Hrádek, Náměstí 28
Hasičská zbrojnice Nový Hrádek, Náchodská 300

491 478 009, 149, 456

