Město Nová Role
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2011
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 2.5.2011 usnesení č. 4/05-1)
usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 35 a 84 odst. 2písm. h)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

POŢÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVÁ ROLE
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Poţární řád města Nová Role upravuje organizaci a zásady zabezpečení poţární
ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární
ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním poţární ochrany ve městě
(1) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami poţární
ochrany:
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary, kategorie JPO I se sídlem Karlovy
Vary – Rybáře,
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chodov, kategorie JPO II/1 se sídlem Chodov
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 město Nová Role pověřuje kontrolou dodrţování
povinností, stanovených předpisy o poţární ochraně ve stanoveném rozsahu osoby oprávněné
k takové činnosti (odborně způsobilá osoba dle zákona o poţární ochraně). Konkrétní určení
osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.
Čl. 3
Podmínky poţární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku poţáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku poţáru, se dle místních podmínek
povaţuje:
a) Svařování, poţární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena a řešena dle
vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování a
nahřívání ţivic v tavných nádobách.
b) Akce konané na venkovním prostranství nebo v objektech, kterých se zúčastňuje větší
počet osob. Podmínky k zabezpečení poţární ochrany při takových akcích jsou řešeny Obecně
závaznou vyhláškou města Nová Role č.2/2002 ve znění OZV č. 4/2008 Sb., a to mimo jiné
povinností organizátorů zřizovat preventivní poţární hlídky.

c) Zřizováním preventivních poţárních hlídek právnickými osobami a podnikající fyzickými
osobami v souladu se zákonem o poţární ochraně, mimo jiné zřízením preventivní poţární
hlídky města v objektu pracoviště Městského úřadu Nová Role – konkrétní sloţení této
poţární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku poţáru se dle místních podmínek povaţuje
období sucha. Poţární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření,
rozděláváním ohňů na loukách, polích a lesích.
Čl. 4
Způsob nepřetrţitého zabezpečení poţární ochrany ve městě
(1) Přijetí ohlášení o poţáru, ţivelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města
(katastrální území Nová Role, Jimlíkov a Mezirolí) je zabezpečeno systémem ohlašoven
poţáru uvedených v Čl. 7 této vyhlášky.
(2) Ochrana ţivotů, zdraví a majetku občanů před poţáry, ţivelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami poţární ochrany
uvedenými v Čl. 2 této vyhlášky.
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město Nová Role zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1
k této vyhlášce, kde je zároveň uvedena kategorije, početní stav a vybavení poţární technikou
a věcnými prostředky poţární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Příloha č. 1
je nedílnou součástí této vyhlášky.
(2) Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů města Nová Role se při vyhlášení poţárního
poplachu co nejrychleji dostaví:
- členové jednotky SDHO Nová Role do poţární zbrojnice v Nové Roli, Chodovská ulice čp.
264 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky;
- členové jednotky SDHO Mezirolí do poţární zbrojnice v Mezirolí nebo na jiné místo,
stanovené velitelem jednotky.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení poţárů a podmínky jejich trvalé pouţitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení poţárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
pouţitelnosti
(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení poţárů a další zdroje poţární vody,
které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umoţnit účinný poţární zásah.
Katastrální území Nová Role
a) přirozené:
řeka Rolava
rybník Novorolský
rybník Vojkův
rybník Kubernát (za kravínem)
rybník na Kaolínce
rybníky na kaskádě za Bouchalkou
b) umělé:
hydrantová síť

Katastrální území Mezirolí
a) přirozené:
rybník u Zelenků
rybník u Šímů
rybník u Černých
rybník u Simůnků
velký a malý lesní rybník za Bíklem (k.ú. Děpoltovice)
rybník u Činčerů
rybník u Krnáčů
b) umělé:
poţární nádrţ
hydrantová síť
Katastrální území Jimlíkov
a) přirozené:
potok Jimlíkovský
b) umělé:
hydrantová síť
(2) Město v případě potřeby zpracovává a udrţuje v aktuálním stavu plánek města
s vyznačením zdrojů vody pro hašení poţárů, čerpacích stanovišť pro poţární techniku a
vhodného směru příjezdu / příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotkám poţární ochrany, uvedené v čl. 5 této vyhlášky a jednotce HZS Karlovarského
kraje územní odbor Karlovy Vary.
(3) Vlastník nebo uţivatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o poţární
ochraně, umoţnit pouţití poţární techniky a čerpání vody pro hašení poţárů, zejména
udrţovat trvalou pouţitelnost čerpacích stanovišť pro poţární techniku, trvalou
pouţitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit
volný příjezd pro mobilní poţární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost
na další osobu (správce, nájemce, uţivatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo
komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven poţárů a dalších míst odkud lze hlásit poţár a způsob jejich označení
(1) Město zřídilo následující ohlašovny poţárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna poţárů“
Katastrální území Nová Role
a) Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, ve dne – v pracovní době stanovené na MěÚ dle
organizačního řádu MěÚ, telefon: 353 176 311 (ústředna )
353 176 322 (starosta)
353 176 323 (místostarosta)
353 176 315 (tajemník)
b) Dům hasičů Nová Role, Chodovská 264, telefon
353 951 359
den-noc
Velitel jednotky SDHO Nová Role, mobil
724 180 649
den-noc
Katastrální území Mezirolí
Milan Tintěra, Mezirolí 22

353951194
724289529

noc
den-noc

(2) Dalšími místy odkud lze hlásit poţár označenými tabulkou „Zde hlaste poţár“ nebo
symbolem telefonního čísla „150“ a „112“ jsou telefonní automaty upravené pro bezplatné
tísňové volání umístěné v Nové Roli, Chodovská ulice (vedle Supermarketu), a Nádraţní
ulice u věţového domu č. 228 naproti autobusové zastávce a nádraţí ČD v Nové Roli.
Čl. 8
Způsob vyhlášení poţárního poplachu ve městě
Vyhlášení poţárního poplachu ve městě se provádí buď
a) signálem „POŢÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŢÁRNÍ 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 pro vyhlášení poţárního poplachu se poţární poplach
ve městě vyhlašuje telefony nebo výstraţným zařízením poţárního automobilu nebo rozhlasu
umístěného ve vozidle.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany podle výpisu z poţárního poplachového
plánu Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nová Role
č. 4/2003 (Poţární řád) vydaná dne 15.9.2003.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011

Jitka Pokorná, v.r.
místostarostka města

Václav Heřman, v.r.
starosta města

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne:

Sejmuto dne:

Obsah zveřejněn elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Bohdana Fedorová, odpovědný referent MěÚ Nová Role,

otisk úředního razítka města

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Nová Role č. 1/2011
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejich kategorie, početní stav a vybavení
poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany jednotek:
1) Jednotka SDHO Nová Role
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Nová Role

JPO III/1

12

4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS)

2

Dopravní automobil

1

Motorová stříkačka

2

Izolační dýchací přístroj

8

Vozidlová radiostanice poţární ochrany

2

Přenosná radiostanice poţární ochrany

4

Mobilní telefon

2

Motorová pila

1

Gumový nafukovací člun

1

2) Jednotka SDHO Mezirolí
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Mezirolí

JPO V

9

4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

Dopravní automobil

1

Motorová stříkačka

1

Motorová pila

1

Legenda:
JPO .....................

jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO ...

název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ...

kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany.

Počet členů ........

skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky
a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky MV
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů
v pohotovosti ....

počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v dané
kategorii jednotky pro výjezd.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Nová Role č. 1/2011
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŢÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŢÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
(1)
Seznam sil a prostředků jednotek poţární ochrany pro první stupeň poplachu
obdrţí ohlašovny poţárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku poţární ochrany.
(2)
V případě vzniku poţáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí
pomoci v katastru města určeny podle stupně poţárního poplachu následující jednotky poţární
ochrany:
Katastrální území Nová Role
stupeň poţárního
poplachu
I.
II.
III.

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

HZS Karlovy Vary SDH Nová Role
SDH Chodov
HZS Karlovy Vary HZSp SU a.s. Sokolov SDH Pozorka
/
/
/

Katastrální území Mezirolí
stupeň poţárního
poplachu
I.
II.
III.

první jednotka PO

druhá jednotka PO

HZS Karlovy Vary SDH Nová Role
HZS Karlovy Vary SDH Nejdek
/
/

třetí jednotka PO
SDH Mezirolí
SDH Pozorka
/

Katastrální území Jimlíkov
stupeň poţárního
poplachu
I.
II.
III.

první jednotka PO

druhá jednotka PO

HZS Karlovy Vary SDH Nová Role
HZS Karlovy Vary SDH Tašovice
/
/

třetí jednotka PO
SDH Chodov
SDH Pozorka
/

