OBEC SUPÍKOVICE
Supíkovice 130, 790 51, IČO: 00303429

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU OBCE SUPÍKOVICE
Č.J. OS/1805/2019
Zastupitelstvo obce Supíkovice se usneslo na svém zasedání dne 28.11.2019, usnesením č. 5/2019 usneslo
vydat „Řád ohlašovny požáru“ v tomto znění:

Čl. 1.
Základní ustanovení
1.
2.
3.

4.

Tento řád ohlašovny požáru (dále „řád“) upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru a jiné
mimořádné události na území katastru obce Supíkovice.
Dále upravuje způsob předání zprávy o události na krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení události vzniklé na území katastru obce a k vyslání jednotky
požární ochrany k zásahu v katastru obce nebo mimo katastru obec dle požárního poplachového plánu
kraje.
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 uvedená v „Požárním řádu Obce Supíkovice – OVZ č. 3/2019“

Čl. 2
Zkoušení spojovacích a signalizačních prostředků
1. Ohlašovna požáru podle potřeby ověřuje správnost činnosti spojovacích a signalizačních prostředků.

Čl. 3
Činnost ohlašovny požáru při převzetí a předání zprávy o požáru
1.
2.

3.
4.
5.

Ohlašovna požáru je povinna převzít každé hlášení o požáru, které je přijato ohlašovnou požárů a její
obsluha je povinna ji zaznamenat do knihy ohlašovny požárů (dále jen „kniha").
Do knihy obsluha ohlašovny požárů (dále jen „obsluha") zaznamená:
a) datum oznámení události
b) čas oznámení události
c) druh události
d) adresa místa, kde se událost stala
e) jméno, příjmení a telefonní číslo osoby, která událost ohlásila
f) čas předání zprávy na HSZ Olomouckého kraje
g) záznam o případném provedení zpětného dotazu k ověření, zda se nejedná o planý poplach
h) jméno a příjmení obsluhy
i) doplňující informace – nejvhodnější příjezdová cesta k požáru, aj.
Vyrozumět ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - územní odbor
Jeseník na telefonním čísle 150 nebo 112.
Vyrozumět místní JSDH na telefonním čísle 724 471 455 nebo 739 843 938, vyhlásit jí požární poplach a
vyslat na místo události.
Vyrozumět vedení obce:
a) starosta obce tel: 733 426 649
b) nebo místostarostu na tel: 736 672 119.
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Čl. 4
Vyhlášení požárního poplachu v obci Supíkovice a
vyhlášení požárního poplachu místní JSDH Supíkovice a jejich vyslání na místo události
1. Vyhlášení požárního poplachu v obci Supíkovice se provádí:
a) Signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 sek. tón - 10 sek.pauza-25 sek. tón).
b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
Supíkovice vyhlašuje obecním rozhlasem nebo mobilním telefonem, aj.
2. Obsluha ohlašovny předá informaci o požáru neprodleně veliteli JSDH obce telefonátem na toto číslo:
724 471 455 a současně v telefonátu uvede:
a) jméno a příjmení
b) druh události
c) rozsah události
d) adresa místa, kde se událost stala
3. Velitel JSDH vyhlásí požární poplach.
4. JSDH obce po převzetí zprávy o události je povinna vyjet se zařazenou nebo vyžádanou technikou a
s předepsaným počtem osob na místo události.

Čl. 5
Předání informace o události na HZS Olomouckého kraje
1. Po obdržení informace o požáru obsluha rovněž zajistí její neprodlené ohlášení HSH Olomouckého
kraje. Ohlášení obsluha provede telefonátem na tísňovou linku 150, nebo 112. Pro případ poruchy
spojovacích prostředků (pevných telefonních linek) se stanovují následující náhradní opatření, a to
předání zprávy o události prostřednictvím mobilního telefonu.

Čl. 6
Seznam důležitých čísel
Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje:

112

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje:

150

Policie ČR:

158

Záchranná zdravotnická služba.

155

ČEZ Distribuce
PRO PORUCHY A TECHNICKÉ POŽADAVKY

800 850 860

Obecní úřad Supíkovice

Tel.: 584 432 142

Starosta obce Supíkovice:
Místostarostka obce Supíkovice

mobil: 733 426 649
mobil: 736 672 119

Čl. 7
Doklady a prostředky ohlašovny požáru
1.

Každá ohlašovna požáru bude vybavena:
a) Platným řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně,
b) Platnými požárními poplachovými směrnicemi,
c) Knihou hlášení požárů.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Aktualizace a doplnění „ŘADU OHLAŠOVNY POŽÁRU“:
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a) příslušný zaměstnanec obecního úřadu je oprávněn provádět změny týkající se telefonních čísel,
aby byli vždy aktuální a platné,
b) veškeré změny řádu s výjimkou změn uvedených v bodu a) schvaluje zastupitelstvo obce.
2. Telefonní číslo ohlašovny požáru 584 432 142, popř. mobil 733 426 649.
3. Tímto řádem u se ruší řád ohlašovny požáru vydaný dne 16.12.2004.
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Z.O. (tj. 28.11.2019).

_____________________
Roman Bican
starosta obce

_____________________
Ing. Radka Hečková
místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 29. 11. 2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

17. 12. 2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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