MĚSTO CHODOV
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A CH O D O V A

č. 2/2014,

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
Zastupitelstvo města Chodova se na svém zasedání dne 23.9.2014 usneslo vydat na
základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 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
Úvodní ustanovení
Požární řád města Chodova upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární
ochrany ve městě Chodov1).
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)

(2)

(3)

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru
dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále
následujícími jednotkami požární ochrany uvedených v příloze č. 1. Seznam sil a
prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje.
K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 čl. 2 město pověřuje kontrolou dodržování
povinností, stanovených předpisy o požární ochraně zaměstnance odboru
Městského záchranného systému (dále jen „MZS“). Rozsah působnosti
pověřených osob je součástí požární dokumentace obce.
Velitel JSDH předkládá radě města pololetní zprávu o stavu požární ochrany
v obci.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1)
a)

b)
(2)

(3)

Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek
považuje:
akce v prostoru katastru města Chodov, jejichž součástí bude provádění
některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např.
pyrotechnické efekty, ohňostroje, svařování, spalování hořlavých látek na volném
prostranství, rozdělávání ohňů v přírodě, manipulace a skladování hořlavých
kapalin, manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny, a podobné).
akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob - podmínky požární bezpečnosti
stanovuje obecně závazná vyhláška obce2).
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje období nepříznivých klimatických podmínek, období sklizně pícnin a
obilovin, období pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích. Podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru řeší
nařízení Karlovarského kraje3).
Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považují objekty: CHODOS Chodov s. r. o., Městská knihovna, Kulturní a
společenské středisko Chodov, s. r. o. Podmínky požární bezpečnosti jsou pro
provozované činnosti zajišťovány dle ustanovení zákona o požární ochraně4).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)
(2)

Přijetí hlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a
jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami
požární ochrany dle ustanovení v čl. 2.
Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie, početní stav a vybavení

(1)

(2)

Město Chodov zřizuje JSDH Chodov. Kategorie, početní stav, vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH Chodov jsou uvedeny
v příloze č. 2 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav
a vybavení.
Členové JSDH Chodov se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji
dostaví do požární zbrojnice Husova 588, 35735 Chodov anebo na jiné místo,
stanovené velitelem jednotky. V případě živelní pohromy či jiné mimořádné
události se členové JSDH Chodov dostaví na místo určené velitelem jednotky i
mimo vyhlášení požární poplachu.

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 použitelnosti
(1)
(2)

(3)

(4)

Město Chodov stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární
vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah 5) v příloze č. 3 - Seznam vodních zdrojů na území města Chodova.
Město Chodov zpracovává informace o umístění použitelných vodních zdrojů pro
hašení požáru, vodní zdroje ve svém vlastnictví udržuje v aktuálním
provozuschopném a použitelném stavu pro hašení požárů, informuje o funkčnosti
čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové
komunikace. Tyto informace předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a
Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“).
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
požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární
techniku, trvalou použitelnost zdroje.
Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
Město Chodov zřizuje následující ohlašovnu požáru s nepřetržitým provozem:
Městská policie Chodov, Husova 588, telefon 156 nebo 352 352 166, mobil
606 400 059.
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Čl. 8
Způsob vyhlášení požární poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí dle Řádu ohlašovny požáru
speciálním svolávacím systémem prostřednictvím mobilních operátorů a rádiových sítí
popřípadě signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je
jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). V případě poruchy technických zařízení
se vyhlášení požárního poplachu ve městě vyhlašuje náhradním způsobem určeným
Řádem ohlašovny požáru města.
Čl. 9
Ostatní
(1)

(2)

(3)

Příloha č. 1 - Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu
z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje6) je nedílnou součástí
požárního řádu obce a může se měnit dle aktuálních obecně závazných právních
předpisů a nařízení kraje.
Příloha č. 2 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav
a vybavení je nedílnou součástí požárního řádu obce a může se měnit dle
aktuální situace vybavenosti JSDH, musí být v souladu s obecně závaznými
právními předpisy7).
Příloha č. 3 - Seznam vodních zdrojů na území města Chodova je nedílnou
součástí požárního řádu obce a se může měnit v souladu s obecně závaznými
právními předpisy5).
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2005, Požární řád obce z roku 2005.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstva města
Chodova č. 7Z-77-2014 ze dne 23.9.2014.
Ing. Josef Hora
starosta

Patrik Pizinger
místostarosta

1) dle ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172 / 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů
2) obecně závazná vyhláška města č. 17/2001, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob
3) nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
4) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
5) nařízení Karlovarského kraje č.1/2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
6) nařízení Karlovarského kraje č. 2/2012, nařízení kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č.
2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení
Karlovarského kraje č. 2/2008 a č. 3/2010
7) např. dle ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
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Příloha č. 1
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE 6)
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrží ohlašovny požáru 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 města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky.
CHODOV, STARÁ CHODOVSKÁ
I. stupeň

II. stupeň

JSDH Chodov
HZSp SU, právní nástupce, a.s.
Sokolov
HZS KVK Sokolov
HZS KVK Karlovy Vary

III. stupeň

HZS KVK Sokolov
JSDH Tašovice

HZS KVK Kraslice
JSDH Ostrov

JSDH Nová Role
JSDH Loket
JSDH Horní Slavkov
JSDH Nejdek

JSDH Rotava
JSDH Oloví

Příloha č. 2
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE, KATEGORIE,
POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Chodov

JPO II/1
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Požární technika a věcné prostředky PO
Velitelský automobil VEA Škoda YETI
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T 815 Ternno 1
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 T 815 Ternno 1
Automobilový žebřík AZ 30 IFA W 50 L
Užitkový automobil UA TOYOTA HIACE

Minimální počet
členů v
pohotovosti
1+3
Počet
1
1
1
1
1
Příloha č. 3

SEZNAM VODNÍCH ZDROJŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA CHODOVA
(1)
a)
b)
c)
(2)
a)

PŘIROZENÉ:
Chodovský potok
rybník Račák (4 708 m3)
rybník Bahňák (41 238 m3)
UMĚLÉ:
hydrantová síť,
čerpací místo, podzemní hydrant u autobusového nádraží v Tovární ulici
čerpací místo, podzemní hydrant u hasičské zbrojnice č. p. 588
b) požární nádrž v areálu společnosti Chodos Chodov s. r. o. (350 m3)
c) požární nádrže v prostorách bývalé sklárny v Hrnčířské ulici (210 m3, 420 m3)
d) požární nádrž ve Staré Chodovské (900 m3)
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