Město Sokolov
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2006,
Požární řád města Sokolova
Zastupitelstvo města Sokolova se na svém zasedání dne 27. 8. 2006 usneslo vydat na
základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) 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. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě
Sokolově.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany
Ochrana života, zdraví a majetku občana před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města Sokolova je zajištěna jednotkou Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560,
Sokolov.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru
(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
stanovuje nařízení Karlovarského kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Podmínky požární bezpečnosti v budovách zvláštního významu jsou stanoveny v nařízení
Karlovarského kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu.
(3) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou
stanoveny v nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v článku 6.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v
článku 2.
Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
Zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody jsou:
a) přirozené zdroje
- řeka Ohře, Lobezský potok, řeka Svatava,

b) umělé zdroje
- městská vodovodní a hydrantová síť.
Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Pro město Sokolov je zřízena ohlašovna požáru na čísle telefonu 150, 112 nebo 950
370111 na Operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje, která je trvale označena tabulkou s nápisem "Ohlašovna požáru".
(2) Město Sokolov zřizuje následující další místa pro hlášení požáru, která jsou trvale
označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“:
- vrátnice Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929,
- Městský dům kultury, nám. Budovatelů 655,
- Sokolovská bytová, s.r.o., Komenského 77,
- SOTES Sokolov, spol. s r.o., Chebská 1939.
Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu ve městě Sokolově se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón);
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach
ve městě Sokolově vyhlašuje prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků,
regionálních sdělovacích prostředků (kabelová televize), mobilních technických prostředků
(zásahové vozy HZS, Policie ČR a Městské policie Sokolov) nebo megafony.
Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Sokolova č. 25/2002 Požární řád
města Sokolova.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Ing. Karel Jakobec, v. r.
starosta
Ing. Jaromír Dvořák, v. r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. října 2006
Sejmuto z úřední desky dne: 25. října 2006

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Sokolova č. 1/2006, Požární řád města Sokolova
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů města Sokolova a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které
zřizují jednotku požární ochrany.
Síly HZS stanice Sokolov
Dislokace JPO

Kategorie JPO

HZS stanice Sokolov

Počet
příslušníků

Minimální počet
příslušníků
v pohotovosti

Chelčického ul. Sokolov

JPO I.

13

2 x (1+ 3)

Síly JSDH Březová
Dislokace JPO

Kategorie JPO

HZS stanice Sokolov
Okružní 178, Březová

JPO II.

Počet
příslušníků

Minimální
počet
příslušníků v pohotovosti

12

1+3

2) Podle vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru
města Sokolova určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany.

obec
Sokolov

správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov
I.ST.
II.ST.
hzs stanice Sokolov

hzs stanice
Chemacryl

jsdh Březová

III.ST.

hzs stanice Kraslice
jsdh Oloví

jsdh Chodov
hzsp sok. uhelná

hzs stanice Karlovy
Vary

jsdh Kynšperk

hzs stanice Cheb

