Z á p i s č. 1/2012

z jednání odborné rady prevence OSH Rokycany ze dne 14.11. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů, 3 hosté

Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Příprava na topné období
3. Požárnost
4. Harmonogram soutěže PO očima dětí 2013
5. Návrh plánu činnosti ORP na rok 2013
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

1. Zahájení – jednání vedl z pověření nepřítomného ved. ORP p. Vaindla
pan Marek Sýkora – SDH Příkosice.
Přivítal přítomné a zejména hosty – mjr. Ing. Alenu Číhovou, ved. oddělení
prevence HZS Rokycany, starostu OSH Rokycany p. Miroslava Frosta a
vedoucího odb. rady pro ochranu obyvatelstva p. Vladislava Strejce.
Volba zapisovatele – navržena a schválena pí Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu – navržen a schválen p. Vladimír Sazima.
2. Příprava na topné období:
Bylo připomenuto nař. vlády č. 91/2010 Sb. týkající se čištění a kontrol
komínů. Preventivní prohlídky jsou prováděny velice omezeně, většinou
na žádost občanů. Je třeba dodržovat základní zásady užívání topných těles.
Bylo by dobré vytypovat se starosty obcí potencionální nebezpečí
v té které lokalitě, zde hraje velkou roli zejména znalost místních podmínek,
a zaměřit se na zamezení vzniku požárů, které mnohdy vznikají zcela
zbytečně.
Preventisté v obcích by měli úzce spolupracovat s obecními úřady, např.
zajistit ve stanoveném termínu prohlídky komínů pro celou obec najednou
apod.
3. Statistika o počtu požárů za období leden – září 2012:
byly předány materiály, které zpracovala HZS Rokycany, komentář k nim
podala mjr. Ing. Alena Číhová, která rovněž hovořila o topném období

a o prevenci a snaze zamezení vzniku požárů.
4. Soutěž Požární ochrana očima dětí 2013:
Přítomní byli seznámeni s harmonogramem soutěže POOD 2013. Soutěž
proběhne obdobně jako v předchozích letech, publicitu na školách bude
zajišťovat opět HZS Rokycany. Bylo by vhodné kontaktovat organizátora
tohoto náboru s cílem zajistit propagaci soutěže na všech školách v okrese
a rovněž zveřejnit termíny soutěže v Deníku Rokycanska.
5. Návrh plánu činnosti ORP na rok 2013:
Byl přečten návrh plánu odborné rady prevence na rok 2013 a prodiskutovány
jednotlivé body - vzhledem k zaměření ORP je plán činnosti obdobný
jako v předchozím roce.
Návrh plánu byl přítomnými schválen.
6. Diskuze:
- byla navržena užší spolupráce o odb. radou mládeže s cílem zapojit
co nejvyšší počet dětí do činnosti sdružení dobrovolných hasičů
- p. Strejc – hovořil o situaci v oblasti Ochrany obyvatel a zejména seznámil
s rozdělením kompetencí a spolupráci při řešení úkolů v OO mezi ORV
a ORP
7. Usnesení:
Jednání ORP dne 14. listopadu 2012
schvaluje
- zapisovatele pí věru Sedláčkovou
- ověřovatele zápisu p. Vladimíra Sazimu
- návrh plánu činnosti ORP na rok 2013

bere na vědomí
- zprávu o požárnosti na okrese za období leden – září 2012

ukládá
- členům ORP kontaktovat organizátora soutěže POOD z HZS Rokycany
s cílem zajistit co nejširší propagaci této soutěže na okrese
Termín: do 31.1. 2013

do p o r u č u j e
- preventistům v obcích úzce spolupracovat s obecnímu úřady, zejména
v topném období

Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Závěr jednání provedl p. Marek Sýkora, který poděkoval přítomným
za účast a schůzi ukončil.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Sedláčková Věra
Vladimír Sazima

