MĚSTO TEPLÁ
Na základě usnesení zastupitelstva města Teplá dne 28. března 2007, ve smyslu §
29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a dle ustanovení § 10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů

VYDÁVÁ
tuto
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č.

2 /2007

kterou se vydává :
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
ČLÁNEK I.
ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY A ÚKOLY OSOB POVĚŘENÝCH
ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY
1. Město plní v samostatné působnosti a v přenesené působnosti úkoly v oblasti požární
ochrany podle zvláštních zákonů *1).
2. K zajištění úkolů v oblasti požární ochrany město zřídilo tyto hlavní funkce:
- velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů města *2).
- velitele družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů města *3).

ČLÁNEK II.
JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY
1. Na území města je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH ) a město
zabezpečuje materiální a finanční prostředky nezbytné pro její činnost
2. JSDH plní základní úkoly požární ochrany a ve své činnosti je řízena velitelem, který
je odpovědný za připravenost a činnost JSDH starostovi.

3. Výjezd JSDH obce k zásahu určuje místní ohlašovna požáru a operační středisko Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje, územního odboru Karlovy Vary podle zvláštních
předpisů *4).
4. Druh, velikost a vybavení JSDH města je stanoven podle zvláštních předpisů *5).

ČLÁNEK III.
ZDROJE VODY PRO ÚČELY POŽÁRNÍ OCHRANY
1. Město zajišťuje potřebné zdroje požární vody; další nezávislé vodní zdroje ve správním
území města ( řeky, potoky, rybníky i umělé nádrže ),které jsou určeny jako zdroje vody pro účely
požární ochrany *6).
2. Podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů stanoví nařízením Rada
Karlovarského kraje *7).
3. Město předává jednotce požární ochrany plán správního území města, s vyznačením zdrojů
požární vody.

ČLÁNEK IV.
OHLAŠOVNY POŽÁRU
1. Místní ohlašovna požáru přijímá hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události
ve městě, zajišťuje vyhlášení požárního poplachu pro JSDH města a neprodlené oznámení
události na operační středisko HZS Karlovarského kraje. Z míst pro hlášení požáru se podává
hlášení na místní ohlašovnu požáru nebo na operační středisko HZS Karlovarského kraje. *8).
2. Operační středisko HZS Karlovarského kraje přijímá nepřetržitě telefonická nebo osobní
hlášení o vzniku požáru, živelní pohromě nebo jiné mimořádné události na telefonních číslech
150, 112 nebo 353 302 112, 353 302 113.
3. Ve správním území města Teplá jsou zřízeny tyto ohlašovny požáru :
Hasičská zbrojnice JSDH Teplá, Toužimská 381 ……….. tel. 353 392 333
Městský úřad Teplá, Masarykovo náměstí 143 ………….. tel. 353 176 221
4. Ohlašovny požáru jsou označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRU“ a místa ohlášení
požáru tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“. Dále je možno použít veřejné telefonní automaty na
Masarykově náměstí a Palackého ulici, upravené pro bezplatné tísňové volání. Ohlašovny
požáru jsou vybaveny řádem ohlašovny *9)
5. Požární poplach pro JSDH města se vyhlašuje sirénou, dvěma dlouhými tóny po dobu 25-ti
vteřin s10-ti vteřinovým přerušením. Celková délka signálu pro požární poplach je 60 vteřin.
Požární sirény se zkouší každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin po dobu 2 minut.

ČLÁNEK V.
ZPŮSOB TRVALÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
1. Trvalé zabezpečení požární ochrany správního územní města Teplá je zajištěno akceschopností
JSDH města *10).
2. V případě požáru většího rozsahu, živelní pohromě nebo jiné mimořádné události činnost řídí
operační středisko HZS Karlovarského kraje, které na místo vysílá další jednotky požární ochrany.

ČLÁNEK VI.
ÚČINNOST
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.dubna 2007.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Teplá č. 3/1998 ze dne
26.3.1998.

……………………………………..
starosta

*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
*8)
*9)
*10)

…………………………………..
místostarosta

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
§ 68/1,3 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV částka 53 z 11.12.2003 – článek II. bod 8 písm. a)
§ 70/3 a 73/2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a § 34 Vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.
§ 32/8 a Příloha č. 5 Vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.
§ 29/1 k) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění
§ 27/2 b), bod. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
§ 30/1 Vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.
§ 29/1 j) zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně k § 30/2),3) Vyhlášky MV č.21/1996 Sb.
§ 29/1 b), §71/2 a § 73 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

Příloha č.1 OZV č.2 /2007

SEZNAM VODNÍCH ZDROJŮ

hasebního odvodu JSDH Teplá – rok 2007

správní území města Teplá…… (rybníky, řeka, hydranty)………………… dostatečné zdroje
Šafářské Domky ….………. ( 2 rybníky ) ……………………………….…….. dostatečné zdroje
Klášter Premonstrátů ……. ( Klášterní rybník, rybník Starý ) ………….….. dostatečné zdroje
Klášter – Seklovy Domky …( rybník do 100 m ) ……………………...…….... dostatečný zdroj
rekr. oblast Betlém ……..… ( rybník Betlém ) …………………………......… dostatečný zdroj
Smrčí Dvůr ……………….. ( bez zdroje, rybník Starý do 400 m ) ……….…dostatečný zdroj
Křepkovice …………………( obecní nádrž neudržovaná, potok ) …………..dostatečný zdroj
Mrázov …………………….. ( rybník neudržovaný, potok ) ………………....dostatečný zdroj
Jankovice ………………….. ( obecní rybník, rybník do 500 m ) …………….dostatečný zdroj
Hoštěc ………………………( obecní rybník ) …………………………………dostatečný zdroj
Nová Farma ……………….. ( rybník do 300 m, řeka do 1 km ) ……………..dostatečný zdroj
Poutnov ……………………. ( řeka Teplá ) ……………………………………dostatečný zdroj
Číhaná ……………………… ( soustava 4 rybníků + potok do 300 m ) …… dostatečný zdroj

Závěr :

Z požárně - taktického hlediska je nutno počítat především s kyvadlovou dopravou
vody požárními cisternami, neboť i v některých případech dostatečných zdrojů,
jsou tyto buďto pro svoji vzdálenost, nebo i přes zdánlivou blízkost z důvodu
terénního převýšení či nepřístupnosti a z hlediska dostatečného materiálního
vybavení JSDH nevyužitelné.

