POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE RADVANICE
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje na základě usnesení č. 2/41/2022 ze dne 15.9.2022
v souladu s ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tento požární řád:

Čl.1
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Za plnění úkolů stanovených zákonnými předpisy na úseku požární ochrany obce
Radvanice odpovídá starosta obce. Zajišťováním úkolů na úseku požární ochrany je pověřen
Obecní úřad Radvanice.
(2) Zastupitelstvo obce Radvanice projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát
ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
(3) Obec Radvanice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“), která
provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a plní další úkoly podle zvláštních předpisů.
(4) Požární ochranu v obci zabezpečuje i Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.
(5) Velitel JSDH zodpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené JSDH.
(6) Člen JSDH jedná podle pokynů a rozkazů velitele JSDH a plní další povinnosti související
s jeho členstvím v jednotce.
(7) Preventista požární ochrany obce organizuje, zabezpečuje a vyhodnocuje preventivní
požární kontroly v zařízeních v majetku obce Radvanice.

Čl. 2
Druhy jednotek požární ochrany
(1) V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů se sídlem:
Radvanice 13 - požární zbrojnice
(2) Výjezdová jednotka je zařazena do kategorie III. (JPO III.).
(3) Výjezdová jednotka je vybavena technickými prostředky dle přílohy č. 3 požárního řádu
obce Radvanice.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje:

konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se
nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně, ani v právním předpisu
kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob (např. „pálení čarodějnic“).
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím
započetím na Obecním úřadu Radvanice a na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Královehradeckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či
fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.
(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru –
zejména v období mimořádných klimatických podmínek (sucha) – stanovuje platné nařízení
Královehradeckého kraje.

Čl. 4
Přehled zdrojů požární vody
(1) Obec Radvanice zajišťuje potřebné zdroje požární vody a jejich trvalou použitelnost,
v zimním období je zajištěna údržba komunikací tak, aby byly určené zdroje použitelné
celoročně.
(2) Obec Radvanice určuje jako zdroje požární vody pro území obce Radvanice:
• požární nádrž Slavětín – vlastník Řehák Jaroslav, Dvořákova 565, Střední Předměstí,
541 01 Trutnov – objem 20 000 m3
• rybník „Hrůzák“ – vlastník obec Radvanice – objem 13 000 m3
• požární nádrž Kateřina II. – vlastník obec Radvanice – objem 500 m3
• hydrantová síť v obci – vlastník obec Radvanice, počet hydrantů a rozmístění upravuje
příloha č. 2 požárního řádu obce Radvanice
(3) Kontrola vodních zdrojů bude prováděna nejméně 1x za rok.

Čl. 5
Ohlašovna požárů
(1) Na území obce Radvanice je zřízena ohlašovna požárů na Obecním úřadě Radvanice tel. 603 719 422.
(2) Požáry, nehody, havárie apod. se ohlašují záchrannému sboru Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové na telefonním čísle 150.
(3) Ohlášení je možno provést i na jednotném evropském čísle tísňového volání (Emergency
Call) 112.

Čl.6
Vyhlášení požárního poplachu
(1) V obci Radvanice se požární poplach pro členy JSDH vyhlašuje sirénou ovládanou
z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje signálem: 25
sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón.

(2) V obci Radvanice se požární poplach pro členy JSDH vyhlašuje rovněž pomocí SMS zpráv
jednotlivým členům.

Čl. 7
Způsob zabezpečení pohotovosti jednotky PO
K ověření akceschopnosti JSDH, věcných prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů
požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických
osob pro případ vzniku požáru, vyhlašuje starosta obce Radvanice nejméně jednou ročně
prověřovací cvičení.

Čl. 8
Důležitá telefonní čísla
Emergency Call

112

Hasičský záchranný sbor

150

Rychlá zdravotní služba

155

Policie ČR

158

HZS Královéhradeckého kraje, KOPIS

950 530 100

Obecní úřad Radvanice, čp. 160

603 719 422

VODA – RA s.r.o., Radvanice č.p. 160, hlášení poruch vodovodu

776 121 400

ČEZ a.s., hlášení poruch elektrického proudu

800 850 860

BYTY Radvanice s.r.o., č.p. 160, byty-teplo

604 236 660

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Přílohou Požárního řádu obce Radvanice je poplachový plán obce Radvanice a stupně
poplachu, počet a rozmístění hydrantové sítě v obci Radvanice a vybavení JSDH Radvanice.

...................................
Mgr. Petra Királová v.r.
místostarostka obce Radvanice

...................................
Milan Dufka v.r.
preventista obce Radvanice
OZO č. Z-300/2000

..........................................
Tomáš Němec v.r.
starosta obce Radvanice

Příloha č.1 požárního řádu obce Radvanice
Poplachový plán obce Radvanice – okres Trutnov

aktuální

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

I. stupeň poplachu
1. Radvanice JPO III.
2. Jívka JPO III.
3. Stanice Trutnov JPO I.

EVČJ: 525108
EVČJ: 525210
EVČJ: 525010

II. stupeň poplachu
1. Stanice Trutnov JPO I.
2. Adršpach ohlašovna: 12345678 JPO III.
3. Malé Svatoňovice JPO III.
4. Trutnov Horní Staré Město JPO II.

EVČJ: 525010
EVČJ: 523200
EVČJ: 525219
EVČJ: 525120

III. stupeň poplachu
1.Rtyně v Podkrkonoší JPO III.
2. Batňovice JPO III.
3. Police nad Metují JPO II.
4. Úpice JPO II.

EVČJ: 525109
EVČJ: 525301
EVČJ: 523108
EVČJ: 525114

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány
prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR

Poslední změna: 6.11. 2019

změnu provedl: petdav

Příloha č. 2 požárního řádu obce Radvanice

Seznam hydrantů v obci Radvanice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

podzemní hydrant u č.p. 225 (Seňko V.)
nadzemní hydrant u č.p. 219 (žluťák)
nadzemní hydrant u č.p. 174 (trojúhelník)
nadzemní hydrant u č.p. 25 (zdravotní středisko)
nadzemní hydrant u č.p. 13 (hasičárna
nadzemní hydrant u ev.č. 56 (Dolní Radvanice u rozcestí na panskou cestu)
podzemní hydrant u č.p. 129 (Dolní Radvanice u Schatzlerů)
nadzemní hydrant u č.p. 29 (bývalá hospoda „Na Růžku“)
nadzemní hydrant u ev.č. 6 (Horní Radvanice u Šimáčků)

Příloha č. 3 požárního řádu obce Radvanice
Vybavení JSDH Radvanice
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CAS 32 8200/400 S3R
DA - L2Z
AS 8 - L1R
PMS 12
PMČ Frogy (DA)
VHZ Rapid 23/50 RS
ŘMP - Husqvarna H 353
ŘMP - Husqvarna H 550XP
EC - 6kW/230v/400/V Heron

Dýchací technika:
celkem 7 ks – 3 ks přístroje Pluto 300 a 4 ks Pluto 60, včetně 7 ks ocelových lahví
3 ks přístroje Pluto 300 jsou umístěny v držácích CAS 32 Tatra
4 ks přístroje Pluto 60 jsou umístěny v AS 8 Iveco

