MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 3/2004
Požární řád města Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení § 10 písm. d), § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením §29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a ve smyslu §15 nařízení
vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
na svém 9. veřejném zasedání, konaném dne 2. června 2004, usneslo vydat tuto

obecně závaznou vyhlášku
Požární řád města Nové Město pod Smrkem.

Článek 1
Vymezení činnosti osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany
ve městě
Zabezpečováním požární ochrany ( dále jen PO ) ve městě je pověřena jednotka sboru
dobrovolných hasičů města nebo požární hlídka a jednotka sboru dobrovolných hasičů části
Ludvíkov ( §69 odst. 1 písm. b) ) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění
pozdějších změn a doplňků, která má vymezeny tyto činnosti:
- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany
- provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko územně
příslušnému hasičskému a záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor
Liberec, stanice Raspenava ( telefonicky, nebo radiostanicí )
- plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

Článek 2
Podmínky požární bezpečnosti
při činnostech v objektech a na venkovním prostranství
I. Při činnostech v objektech:
a) se stanovuje zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech
a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru. Ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tím dotčena.
b) vlastník objektu nebo provozovatel je povinen rozmístit nebo umístit v objektu hasicí
přístroje potřebného druhu a počtu kusů na vhodných a dobře přístupných místech.
c) při činnosti s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé
částice, žhavé předměty apod. ), jsou osoby povinny brát zřetel i na úpravu hořlavých
látek ( např. scénických staveb, dekorací, textilií, stavebních úprav objektu,
skladovaného materiálu, vybavení objektu apod. ) a provést opatření vedoucí
ke snížení hořlavosti těchto látek a opatření k zabránění vzniku požáru.
d) při činnostech, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. elektrozařízení,
plynové spotřebiče apod. ), jsou osoby konající tuto činnost povinny zajistit
dodržování požadavků zvláštních předpisů.
e) plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs
( např. vodík, acetylén ), je v objektech zakázáno.
f) podmínky dodržování bezpečnosti v kině, divadle, kulturních domech jsou stanoveny
v požárních řádech těchto zařízení.
II. Při činnostech na venkovním prostranství:
1. město stanovuje dle §50 ods. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
podmínky ke spalování suchých rostlinných látek na volném prostranství:
a) v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva, nebo materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami - §3 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší
b) na volných prostranstvích, včetně pozemků v majetku fyzických i právnických
osob, lze suché materiály ( seno, klestí, listí ) spalovat za těchto podmínek
- za slunečného počasí
- při bezvětří
- mimo inverzní období
a to tak, aby vzniklý kouř neobtěžoval ostatní občany
2. ohňostroje při společenských akcích smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba,
která má k této činnosti oprávnění, a jestliže pořadatel zajistí přítomnost požární hlídky.
3. při činnostech, které by mohly představovat zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty,
ohňostroje, pálení ohňů, plnění balónků plynem ), jsou osoby konající tuto činnost
povinny zajistit dodržování požadavků zvláštních právních předpisů.
4. atrakce ( např.pouťové ), prodejní místa nebo stánky,nabízení služeb musí být umístěny
tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení
přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární
ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.
5. zábavní pyrotechnika se povoluje používat 1.1., 30.4., 5.12. a 31.12. ( dodatek č. 1
k vyhlášce č. 2/1999 o ochraně veřejného pořádku ). Při používání pyrotechniky platí
zvláštní právní předpisy. Z hlediska požární ochrany se musí uživatel pyrotechniky
chovat tak, aby nedošlo k narušení požární bezpečnosti.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného vzniku požárů,
které vyhlásí příslušný orgán ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
ve znění pozdějších změn a doplňků, odpovídají všechny fyzické osoby nacházející se
na území města Nové Město pod Smrkem, jakož i všechny právnické osoby a podnikající
fyzické osoby, které na území města Nové Město pod Smrkem vyvíjejí činnost.
2. K zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanovuje:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech,
kde může dojít k jeho rozšíření ( ust. zvláštních právních předpisů nejsou tímto
dotčena )
b) zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství ( ust. zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena )
c) zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků
lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
stanovené zvláštním právním předpisem, a vozidel Policie ČR a vozidel jednotek
požární ochrany vykonávající činnost vyplývající z jejich povinnosti, a dále
motorových vozidel používaných k přepravě píce při sklizni a úrody při žních
( tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování
vybavena lapači jisker, nebo jiným obdobným zařízením )
d) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
e) zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům v případě,
že by vedlo ke snížení kapacity vodního zdroje ( ustanovení zvláštního právního
předpisu nejsou tímto dotčena ).
Ve výjimečných případech může udělit výjimku starosta města na základě písemné žádosti.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
v městě Nové Město pod Smrkem
Nepřetržitě lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Liberec - tel. 150, nebo tel. linka
tísňového volání 112.

Článek 5
Místně příslušné jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
její početní stav a vybavení
Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem a jednotka
sboru dobrovolných hasičů Ludvíkov pod Smrkem ( kategorie JPO III ).
Minimální početní stav se stanovuje na:
- 20 členů jednotky SDH Nové Město pod Smrkem
- 15 členů jednotky SDH Ludvíkov pod Smrkem
Vybavení jednotky:
- mobilní požární technika
- prostředky nezbytné pro provoz jednotek požární ochrany

- zařízení vhodných objektů a zařízení požární ochrany ( požární zbrojnice, požární
nádrže, sušicí zařízení na hadice apod. )

- potřebné zásoby pohonných hmot
- osobní výstroj, výzbroj pro každého člena zásahové jednotky
- funkčnost svolávacího systému a komunikačního zařízení mezi členy a jednotkami
požární ochrany

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky jejich trvalé použitelnosti
V městě Nové Město pod Smrkem jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
1. Přírodní koupaliště (rybník 1 a rybník 2)
2. Nadzemní a podzemní požární hydranty ( dle plánů vod. sítě )
3. Požární nádrže (Přebytek, Ludvíkov a Lesů ČR)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody určených pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

Článek 7
Ohlašovna požárů
a) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec: tel. 150, 112
b) Policie ČR, tísňové volání: tel. 158
c) Policie ČR - obvodní oddělení: tel. 482 325 333, mobil 605 842 705

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
- sirénou signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x 10 sekundovou prodlevou
(25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón), ovládanou z operačního
střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Liberec, tel. 150, nebo manuálním
ovládáním v místě umístění
- místním rozhlasem signálem HOŘÍ a oznámením místa, kde k požáru došlo
- ruční sirénou uloženou na vrátnici Textilana c.z.
- sirénou v Ludvíkově na budově firmy CIS Systems
- ručním ovládáním sirény umístěné na budově u vchodu do Základní umělecké školy
v Novém Městě pod Smrkem s tím, že je nutné se po provedení dostavit do hasičské
zbrojnice a informovat o situaci, příp. volat na tel. 482 325 150, nebo 724 180 476,
nebo 606 393 425

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu okresu Liberec
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu:
- v případě požáru v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci ( místní části )
následující požární jednotky:
Stupeň
Jednotka pož. ochrany
Kategorie JPO
I.
JSDHO Nové Město pod Smrkem
III
HZS Lib. kraje stanice Raspenava
I
JSDHO Frýdlant
III
JSDHO Hejnice
III

II.

JSDHO Raspenava

III

JSDHO Lázně Libverda
JSDHO Jindřichovice pod Smrkem
JSDHO Pertoltice
JSDHO Višnová
HZS Lib. kraje stanice Liberec

III
III
III
III
I

III.

HZS Lib. kraje stanice Liberec
JSDHO Liberec Růžodol
JSDHO Stráž n. Nisou
JSDHO Chrastava
JSDHO Liberec Horní Hanychov

I
III
III
III
III

Z

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje,
ostatních krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících
fyzických osob či fyzických osob.

Článek 10
Zrušující ustanovení
Ruší se Požární řád platný pro území obce Nového Města pod Smrkem ze dne 4.12.1976.

Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2004.
V Novém Městě pod Smrkem dne 2. června 2004
Kozák Miroslav
zástupce starosty

Maděra Jaroslav
starosta
L.S.

Vyvěšeno dne : 14.06.2004
Sejmuto dne : 12.07.2004

