ŘÁD OHLAŠOVNY

POŽÁRŮ v městysi Rataje nad Sázavou

Městys Rataje nad Sázavou na základě usnesení zastupitelstva
obce ze dne
6/2904/2010 podle ustanovení § 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písmo d) a § 15 nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb.,
vydává tento řád ohlašovny požárů.
ČI. 1
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci
1)Ohlašovna požáru:
V katastru obce jsou zřízeny/je zřízena ohlašovna požáru
Místo
telefon
Úřad Městyse Rataje nad Sázavou
327322169
Prodejna potravin
327322162
Malovidy pan. Kolář
732608062
Mirošovice pan Mašek
777730845
Velitel JSDH pan Vyhnánek
724179704
Ohlašovna požáru je označena tabulkou .Ohlašovna požáru".
2) Další místa, odkud lze hlásit požár:
- benzinová čerpací stanice
- hotel U zámku
- restaurace U Jindřicha
- hotel Kuchelník
3)Při hlášení požáru musí být zaznamenáno:
- postižený objekt
- přesná adresa a místo události
- co je ohlášeno (požár nebo jiná mimořádná událost např. povodeň, dopravní nehoda
apod.)
- jméno, příjmení a telefonní číslo osoby, která událost ohlásila
- datum a čas přijatého hlášení
- čas předání zprávy na OPIS HZS Středočeského kraje
- záznam o případném provedení zpětného dotazu k ověření zda se nejedná o planý
poplach
- jméno a příjmení obsluhy
ČI. 2
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo
události
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce dobrovolných hasičů se provádí následujícími
způsoby:
1) Sirénou
Způsob spuštění sirény:
- tlačítkem na zámku
- dálkovým ovládáním po nahlášení požáru na 150 z Kolína
2) Telefonem
- na mobilní telefonu velitele JPO
Jméno: Martin Vyhnánek
tel.: 724179704
3) Svolávacím zařízením
- komunikační systém dálkového vyhlášení poplachu z operačního střediska HZS - Kango

ČI. 3
Oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko tel.

ČI.

150.

4

Způsob vyhlášení požárního poplachu
1. Hasičskou sirénou - vyhlášením signálu "požární poplach" - přerušovaný tón sirény,
celková doba trvání je 60 vteřin a to 25 vteřin tón, 10 vteřin prodlení, 25 vteřin tón
2.) Svolávacím systémem pomocí mobilních telefonů
3) Náhradním způsobem
- postupným svoláváním příslušníků pomocí pevných linek a mobilních telefonů.

ČI. 5
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Tísňová volání

Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje - územní odbor Kutná Hora

150/112

Policie ČR

158

Zdravotní záchranná služba

155

Velitel iednotky PO - jméno

724179704

Poruchy et. energie

840850860

Poruchy plynu

NENí

Poruchy vody

327588112

Obecní úřad

327322169

Starosta obce - Luboš Kubát

725021496

Místostarosta obce - Josef Aubrecht

604757759

ČI. 6
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Rataje nad Sázavou (dále jen "JSDH)
Kategorie: JPO III
Dislokace JSDH: požární zbrojnice Rataje nad Sázavou
Celkový početní stav JSDH: 12 členů včetně velitele
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Minimální počet členů v JSDH v pohotovosti pro výjezd: JSDH městyse Ratje nad Sázavou
nedrží pohotovost
Vybavení JSDH (technika a věcné prostředky): CAS 25 - LlAS, PS 8, motorová pila,
plovoucí čerpadlo.

ČI. 7

Aktualizace

řádu ohlašovny požáru města

Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.

Datum zpracování 29. 4. 2010
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