ŘÁD OHLAŠOVNY POŢÁRU

Vydáno: 12.02.2013

1

Zastupitelstvo obce Nevřeň se usneslo na svém 29. zasedání dne 12.02.2013 vydat tento
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje a místní jednotce SDH obce Nevřeň a jejímu vyslání
na místo události.
2. Při vzniku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření
k rychlému zásahu požárních jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád
stanovuje povinnosti, které musí plnit ohlašovna požáru jmenovaná v „Požárním řádu
obce“ Nevřeň.

Čl. 2
Zkoušení spojovacích a signalizačních prostředků
1. Ohlašovna požáru podle potřeby ověřuje správnost činnosti spojovacích a signalizačních
prostředků, v minimální četnosti jednou ročně.

Čl. 3
Činnost ohlašovny poţáru při převzetí a předání zprávy o poţáru
Ohlašovna požáru je povinna:
1. Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a vyrozumět operační středisko Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje na telefonním čísle 150 nebo 112 a zaznamenat ji do
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knihy požárů.

Příjem hlášení obsahuje:
a) datum a čas hlášení události
b) přesné označení místa, objektu
c) jméno osoby oznamující požár, příp. číslo telefonu, ze kterého je voláno
d) jaká pomoc je žádána – co hoří
e) nejvhodnější příjezdová cesta k požáru
2. Vyrozumět místní JSDH obce Nevřeň na telefonním čísle 774 232 682 – velitel jednotky a
požádat o vyhlášení požárního poplachu a vyslání jednotky na místo události.
3. Vyrozumět vedení obce:
a) starosta obce tel.:

724 325 864

b) nebo místostarosta na tel.:

Čl. 4
Vyhlášení poţárního poplachu jednotce SDH
1. Požární poplach jednotce SDH obce Nevřeň se vyhlašuje zavoláním veliteli JSDH obce na
telefonní číslo 774 232 682.
2. Jednotka SDH obce po převzetí zprávy o události je povinna vyjet se zařazenou nebo
vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.
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Čl. 5.
Pravidla pro vyhlášení poţárního poplachu v obci
Požární poplach se v obci vyhlašuje:
a) hasičskou sirénou umístěnou na budově obecního úřadu,
b) obecním rozhlasem
c) verbální informací „požární poplach“ nebo „hoří“

Čl. 6
Seznam důleţitých telefonních čísel
Orgán pomoci

Tísňové volání

Telefon

Hasičský Záchranný Sbor Plzeňského kraje

150 / 112

950 331 111

Zdravotnická záchranná služba

155

JSDH Nevřeň - velitel (Václav Kříž)

774 232 682

Starosta obce (Štěpánka Bejčková)

724 325 864

Místostarosta obce
Lesní hospodář (Petr Hynek)

737 633 580

Požární stanice Košutka, U Hasičů 1, 323 35 Plzeň

950 331 111

Policie ČR - Obvodní oddělení Úněšov

158

RWE Distribuční služby – Pohotovost plyn

1239

373 315 224

ČEZ a.s. - Poruchová linka

840 850 860

Krizový štáb určené obce Nýřany

377 324 158
Fax: 377 326 278
Email: krize@nyrany.cz
2013krikrize@nyran
y.cz
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Čl. 7
Doklady a prostředky ohlašovny poţáru
1. Ohlašovna požáru bude vybavena:
a) řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně
b) tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“
c) knihou hlášení požárů

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Aktualizace a doplnění „ŘÁDU OHLAŠOVNY POŽÁRU“:
a) zaměstnanec sekretariátu obecního úřadu je oprávněn provádět změny týkající se
telefonních čísel
b) zastupitelstvo obce schvaluje veškeré změny řádu s výjimkou změn uvedených v bodu
a)
2. Telefonní číslo ohlašovny požáru:
3. Tento Řád ohlašovny požáru byl schválen na 29. zasedání zastupitelstva obce dne
12.2.2013 usnesením č. 10/13/JZ29 a nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti obecně
závazné vyhlášky č. 02/2013 Požární řád obce.

________________________________

________________________________

Ing. Štěpánka Bejčková

Petr Tomaszewsky

starosta obce

místostarosta obce
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