Dokumentace požární ochrany obce Žlebské Chvalovice

Řád ohlašovny požárů.
Platný od 29.6.2020
Zastupitelstvo obce Žlebské Chvalovice vydává „Řád ohlašovny požáru“ v tomto znění:
Čl. 1
Základní ustanovení
1.) Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru
Pardubického kraje - územní odbor Chrudim a místní Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Žlebské
Chvalovice (JSDH) 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 ohlašovny
požáru vyjmenovaných v „Požárním řádu Obce Žlebské Chvalovice“
Čl. 2
Zkoušení spojovacích a signálních prostředků
Ohlašovna požáru podle potřeby ověřuje správnost činnosti spojovacích a signalizačních prostředků.
Čl. 3
Činnost ohlašovny požárů při převzetí a předání zprávy o požáru
Ohlašovna požáru je povinna:
1.) Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do knihy požárů. Ohlašovatelem může být kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba.
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 Krajské operační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje - územní
odbor Chrudim na telefonním čísle 150 / 112
3.) Vyhlásit JSDH obce požární poplach a vyslat ji místo události.
4.) Vyrozumět vedení obce
a) starostu obce Ing. Jiřího Matějoviče tel: 705 007 854
b) nebo místostarostu obce Jana Jaroše na tel: 775 851 331
Čl. 4
Vyhlášení poplachu JSDH
1.) Požární poplach JSDH obce vyhlašuje velitel jednotky Luboš Sobotka nebo starosta obce
Ing. Jiří Matějovič (v případě nedostupnosti jej zastupuje místostarosta pan Jan Jaroš) zavoláním velitele JSDH a
vyhlášením poplachu JSDH na jeho pokyn.
2.) JSDH 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 požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy
spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén po dobu jedné minuty (25
vteřin trvalý tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin trvalý tón) nebo
b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
pochůzkou
Čl. 6
Seznam důležitých telefonních čísel
Orgán pomoci

Tísňové volání

Telefon

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - územní odbor
Chrudim

150

950 570 213

Policie ČR - Třemošnice

158

Zdravotnická záchranná služba

155

112

mobil

Starosta obce Ing. Jiří Matějovič

469 661 733
705 007 854

zaměstnání
mobil

Místostarosta obce Jan Jaroš

775 851 331

zaměstnání

Velitel JSDH Luboš Sobotka

mobil

705 231 506

zaměstnání

725 964 912

Čl. 7
Doklady a prostředky ohlašovny požárů
Každá ohlašovna požáru je vybavena:
1.) Řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně
2.) Platným požárním řádem
3.) Tabulkou s nápisem: „OHLAŠOVNA POŽÁRU“
4.) Knihou hlášení požárů
Čl. 8
Ohlašovny požárů
1.) Žlebské Chvalovice 25, Luboš Sobotka, tel.: 705 231 506
2.) Žlebské Chvalovice 22, Ing. Jiří Matějovič, tel.: 705 007 854
Čl. 9
Závěrečné ustanovení
Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 29.6.2020
Starosta obce
Ing. Jiří Matějovič
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