OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA POLIČKA
č. 2/2018,
kterou se vydává požární řád města Poličky
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání konaném dne 22. února 2018, usnesením č. 21 usneslo
vydat na základě §29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen vyhláška):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
ve městě Polička (dále jen „město“) za účelem zajištění účinné ochrany zdraví občanů, jejich životů a
majetku
před možností vzniku závažných škod vlivem požáru.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami Sboru dobrovolných hasičů
Polička (dále jen JSDH) kategorie JPO II, JSDH Polička – Lezník kategorie JPO V, JSDH Polička - Modřec
kategorie JPO V, JSDH Polička - Střítež, kategorie JPO V, které zajišťují úkoly na úseku požární ochrany a
řídí se pokyny starosty města. Jednotky SDH s územní působností zasahující i mimo území svého
zřizovatele jsou zařazeny podle požárního poplachového plánu HZS Pardubického kraje jako JPO II,
s členy, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut
jízdy z místa dislokace.
(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce (1) město Polička pověřuje kontrolou dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu města Polička, který je ve
spolupráci s osobou odborně způsobilou na úseku požární ochrany (dále jen OZO PO) a velitelem
jednotky SDH Polička povinen předkládat Zastupitelstvu města Poličky minimálně 1x ročně a vždy
po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města Polička zprávu o stavu
požární ochrany ve městě.
(3) OZO PO pověřená zabezpečováním požární ochrany města plní úkoly v oblasti požární ochrany
dle uzavřené smlouvy ve spolupráci s úsekem krizového řízení Městského úřadu Polička (dále jen
„úřad“).
(4) Starosta města a tajemník MěÚ odpovídají za realizaci úkolů města a úřadu podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zabezpečují prostřednictvím
pověřených pracovníků plnění úkolů úřadu vzhledem k jednotkám sboru dobrovolných hasičů města.
(5) Velitelé JSDH města
a) udržují trvalou akceschopnost svých JSDH;
b) provádí odbornou přípravu svých JSDH podle plánu odborné přípravy;
c) řídí provádění stálé údržby požární techniky, výstroje, výzbroje a materiálů;
d) vedou evidenci techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany;
e) zúčastňují se stanovené odborné přípravy organizované Hasičským záchranným sborem

Pardubického kraje;
f) udržují si potřebnou fyzickou zdatnost a vedou členy svých JSDH k fyzické a odborné
způsobilosti;
g) spolupracují s osobou odborně způsobilou pověřenou zabezpečováním požární ochrany
u úřadu;
h) plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty města.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje zejména:
a) konání slavností, poutí a trhů na území města / pořádané zpravidla na Palackého nám.;
b) kulturní a společenské akce /nad 200 osob / pořádané v objektu Tylova domu a akce
obdobného charakteru pořádané na volných a zastavěných plochách katastru města Polička,
určené pro veřejnost;
c) provozování ohňostrojů a zábavné pyrotechniky;
d) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty a manipulace s hořlavými kapalinami a
plyny;
e) spalování hořlavých látek na volném prostranství v období jarních a podzimních úklidů
na zahradách.
Požární bezpečnost při provozování výše uvedených akcí či činností zabezpečuje a odpovídá za ni
pořadatel. Při stanovení preventivních protipožárních opatření spolupracují s odpovědným zástupcem
města Polička.
Článek 4
Povinnosti pořadatelů a dalších fyzických či právnických osob
(1) Dočasné stavby pro stánkový prodej, občerstvení apod. v době pořádání slavností, trhů, poutí
rozmístit na volné ploše tak, aby byly dodrženy bezpečné odstupy proti přenosu a šíření požáru mezi
jednotlivými instalovanými dočasnými stavbami a zároveň byly dodrženy bezpečné odstupy od okolních
pevných staveb. Společně s tímto opatřením musí být zajištěny podmínky pro bezpečný pohyb osob
v místě pořádané činnosti a zajištěn přístup pro požární techniku v případě vzniku požáru a ostatních
záchranných složek v případě mimořádné události. Při používání elektrických, plynových a jiných
technických zařízení v rámci realizaci akcí, zajistí pořadatel akcí použití těchto zařízení v souladu s pokyny
k zajištění bezpečného používání, které jsou uvedeny výrobci zařízení v návodu k obsluze a ostatních
právních předpisech.
(2) Po dobu pořádání kulturních a společenských akcí s účastí více než 200 osob v objektu Tylova domu
zajistí pořadatel akce přítomnost náležitě poučené preventivní požární hlídky, která bude zajišťovat
plnění úkolů na úseku požární bezpečnosti a realizaci stanovených preventivních opatření
před zahájením, v průběhu a dle místních podmínek po skončení akce. Preventivní požární hlídka je
složena zpravidla z velitele a dvou členů. Činností preventivní požární hlídky mohou být pověřeni
členové JSDH, nebo jiné náležitě odborně poučené osoby.
(3) Provozovatel ohňostroje je povinen v souladu s § 36d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, splnit ohlašovací povinnost
formou ohlášení záměru nejpozději předposlední pracovní den před jeho provedením, místně
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Provozovatel ohňostroje je dále povinen splnit veškerá opatření uvedená v zákoně č. 206/2015 Sb.
zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice).
(4) Pro bezpečné provádění manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty jsou stanoveny
následující podmínky:
a) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy musí být umístěny na nehořlavé podložky
v dostatečné vzdálenosti od závěsů, záclon nebo hořlavých předmětů, nesmí být ponechány
bez dozoru a musí být zajištěny proti převrhnutí;
b) žhavé předměty musí být uloženy na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a
saze z komína musí být uloženy do nehořlavých uzavíratelných nádob tak, aby se zabránilo
rozfoukání jejich obsahu;
c) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových
materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou,
elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání
elektrických pájedel a benzinových pájecích lamp a používání otevřeného ohně
při nahřívání živic z tavných nádob. Je možno provádět pouze při současném splnění podmínek
uvedených ve zvláštních právních předpisech /vyhl. MV. č. 87/2001Sb., ČSN 050610, ČSN
050630/.
(5) Pro bezpečné provádění spalování hořlavých látek v období jarních a podzimních úklidů na zahradách
s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem, jsou stanoveny
následující podmínky:
a) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nedošlo ke vznícení okolních hořlavých
předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí objektů vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic,
vedením tepla apod.,
b) ohniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo
okolní hořlavý materiál na další prostory mimo ohniště;
c) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhodobého
sucha, při vysokých venkovních teplotách a za větrného počasí;
d) spalování hořlavých látek smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto
činnost provádět jen za dozoru osoby starší 18 let; ohniště určené ke spalování může mít průměr
maximálně 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m;
e) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m
širokým a plocha, na které zbytky jsou spalovány, nesmí přesáhnout 5 m2;
f) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit po dobu 8 hodin od ukončení spalování
přítomnost nejméně dvou osob starších 18 let vybavených hasicími prostředky a místo
kontrolovat.
(6) Pro bezpečnou manipulaci s hořlavými kapalinami jsou dále stanoveny následující podmínky:
a) přelévání nebo přečerpání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů, nádob, kontejnerů
k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti
od možných zdrojů zapálení;
b) při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků;
c) další zákazy, omezení a podmínky při skladování nebo ukládání hořlavých kapalin fyzickými
osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem /vyhl. MV č. 23/2008 Sb., ČSN EN
650201/.

(7) Pro bezpečnou manipulaci s hořlavými a hoření podporujícími plyny jsou dále stanoveny následující
podmínky:
a) manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se
zakazuje požívat otevřeného ohně ke zkoušení netěsnosti obalů, armatur, hadic a rozvodů
s hořlavými plyny;
b) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí být zajištěny proti
pádu a sudy proti samovolnému pohybu;
c) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou
stanoveny zvláštním právním předpisem /vyhl. MV. 23/2008 Sb., ČSN 078304/.

Článek 5
Zvýšené nebezpečí vzniku požáru
(1)Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) období jarních a podzimních úklidů na zahradách;
b) srážkově podnormální měsíce a teplotně nadnormální období spojené se suchem
charakteristickým pro měsíce červen – srpen, ve kterých se zvyšuje požární nebezpečí zejména
v lesních porostech;
Požární bezpečnost v tomto období je zajištěna vydáním zákazu rozdělávání ohně, kouření, či
jiným způsobem používat otevřený oheň v lesích a v blízkosti všech hořlavých látek a materiálů;
c) období silného větru;
d) období vyhlášené Pardubickým krajem na základě závažného důvodu.
Dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a podmínky požární bezpečnosti v této době dále stanoví
zvláštní právní předpis. Za požární bezpečnost odpovídá osoba provádějící práce.
(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména:
a) Tylův dům
b) zimní stadion
c) objekty právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozující činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím.
Za dodržování podmínek požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
odpovídají provozovatelé činností v těchto objektech a tyto činnosti se řídí vlastní požární
dokumentací vypracovanou v souladu se zvláštními právními předpisy.
Článek 6
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
(1) Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely města je zajištěna:
a) nepřetržitou službou jednotky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní
odbor Svitavy;
b) akceschopností JSDH města Polička uvedených v příloze 1.
(2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je
zabezpečena prostřednictvím ohlašovny požáru, uvedené v příloze 2.

Článek 7
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Město zřizuje JSDH města JPO II a JPO V uvedené v příloze č. 1.
Článek 8
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Město zajišťuje potřebné zdroje vody pro hašení požárů a vyžaduje od majitele vodovodní sítě
její údržbu tak, aby byla použitelná pro potřeby hašení. Pro hašení požárů ve městě jsou trvale
k dispozici následující zdroje vody:
a) přirozené - Synský rybník, Pomezský rybník, Modřecký rybník, přehrady „Pod kopcem“, nádrž
Liboháj - nelze trvale používat v zimním období;
b) víceúčelové - koupaliště;
c) umělé
- podzemní a nadzemní požární hydranty městského vodovodu uvedené v příloze č. 3
- nádrž Paseky
- nádrž na ulici T. Novákové
- požární nádrž Modřec.
(2) Město předává jednotkám požární ochrany plán města s vyznačením umístění hydrantů a
dalších vodních zdrojů a dohlíží, aby v objektech v majetku města, kde charakter provozu
nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.
(3) Dokumenty osvědčující trvalou použitelnost těchto zdrojů vody, podmínky této trvalé použitelnosti
a jiné podklady nutné k užití těchto zdrojů jsou uloženy na odboru správního úřadu.
(4) Další zdroje vody nejsou zajištěny z důvodu nemožnosti zabezpečení jejich trvalé použitelnosti.
Kontrola provozuschopnosti zdrojů požární vody se provádí v jednoletých lhůtách a jejich provedení
zajišťuje správce vodovodního a kanalizačního řadu.
(5) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen4), v souladu s předpisy o požární ochraně,
umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou
použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.
(6) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen4) zajistit volný
příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu
(správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Článek 9
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Ohlašovna požárů, odkud lze hlásit požár a telefonní čísla důležitých orgánů, je uvedena
v příloze 2. Je vybavena řádem ohlašovny požáru se seznamem důležitých telefonních čísel
Místo:
objekt, adresa
telefonní spojení
KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Starohradská 47, 572 01 Polička

461 723 201

(2) Ohlašovna požárů je označena tabulkou „Ohlašovna požárů".
(3) Dalšími místy odkud lze hlásit požár jsou:
a) místa označená tabulkou „Zde hlaste požár“,
b) místa označená symbolem telefonního čísla „150“,
(4) K ohlášení požáru může být použit rovněž jakýkoli telefonní přístroj napojený na veřejnou telefonní
síť nebo mobilní telefon

Článek 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě
(1)Požární poplach je ve všech částech města vyhlášen hasičskou sirénou nebo městským rozhlasem
podle celostátně platného signálu „Požární poplach“ - 25 s. zapnuto, 10 s. vypnuto, 25 s. zapnuto.
(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu nebo v případech, kdy
nelze použít způsob uvedený v odst. 1, se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí mobilních
telefonů a pevných telefonních stanic nebo např. trubkou pomocí signálu „HO-ŘÍ“ v délce trvání
1 minuty, zvoněním zvonu v délce 1 minuty, telefonicky, apod.
(3) K ověření požárního řádu města, zejména akceschopnosti JSDH města, věcných prostředků požární
ochrany, použitelnosti zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a
připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru, se vyhlašuje nejméně jednou ročně prověřovací cvičení.
Článek 11
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje
a) rozdělení jednotek v prvním stupni poplachu pro město Poličku
Pořadí povolávaných jednotek PO:
1. JPO I (HZS) Polička
2. JPO II Polička
Při vyšším stupni poplachu jsou povolávány další jednotky podle rozhodnutí Krajského operačního a
informačního střediska HZS Pardubice.
b)

přehled jednotek PO ktg I, II, III ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička
JPO I

HZS Polička

c)

JPO II

JPO III

Polička
Bystré

Pomezí

materiální vybavení JPO
JPO

JPO I Polička
JPO II Polička
JPO II Bystré
JPO III Pomezí

CAS

DA

RDST

DT

1
1
2
1

2
1
1
1

4
1
3
1

13
6
6
4

CAS – cisterna automobilní; DA – automobil dopravní; RDST – radiostanice; DT – dýchací přístroj
Požární jednotky jsou na místo zásahu povolávány prostřednictvím operačního střediska Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje na vyžádání velitele zásahu.

Článek 12
Ostatní ustanovení
1) Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2) Aktualizace údajů uvedených v tabulkách příslušných článků a dále v přílohách této obecně
závazné vyhlášky bude prováděna každoročně vždy k 31. 12. příslušného roku.
Článek 13
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek
podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Není-li v této obecně
závazné vyhlášce stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednání obecné předpisy.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č.3/2007 požární řád města Poličky.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jaroslav Martinů
starosta

Bc. Antonín Kadlec
místostarosta

V Poličce dne 26. 2. 2018

datum vyhlášení:

28. 2. 2018

datum platnosti:

28. 2. 2018

účinnost:

28. 2. 2018

Úřední deska MěÚ
vyvěšeno:

28.2. 2018

sňato:

30. 3. 2018

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Příloha č. 1 - Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Početní stav členů JSDH kategorie JPO II a JPO V, dislokace a
vybavení požární technikou a věcnými prostředky
Kategorie JPO

Dislokace JPO

II.

Polička,
187

Starohradská

Počet členů
17

Požární technika a věcné prostředky

Počet

Vozidlo CAS 24 Renault Midlum
Vozidlo Opel Vivaro
Plovoucí čerpadlo maximum
Dýchací přístroj
Požární stříkačka – PS 12
Kategorie JPO

1
1
1
6
1
Dislokace JPO

V.

Lezník 137

Počet členů

Počet

Požární stříkačka – PP 12
Vozidlo Ford Tranzit

1
1

Dislokace JPO

V.

Minimální počet členů v
pohotovosti

9

Požární technika a věcné prostředky

Kategorie JPO

Minimální počet členů
v pohotovosti

Modřec 67

Počet členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

9

Požární technika a věcné prostředky

Počet

Vozidlo Renault Trafic

1

Požární stříkačka – PS 12

1

Kategorie JPO

Dislokace JPO

V.

Střítež 71
Požární technika a věcné prostředky

Vozidlo Avia 31.1N
Vozidlo Ford Transit
Požární stříkačka – PP 12

Počet členů

Minimální počet členů v
pohotovosti

10
Počet
1
1
1

Příloha č. 2 - Řád ohlašovny požárů
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Ohlašovna požáru je určena k přijímání a nahlášení vzniku požáru, nebo jiné mimořádné události a
k vyhlášení požárního poplachu.
2. Při vzniku požáru musí být přesně a rychle provedena všechna potřebná opatření k rychlému zásahu
požárních jednotek a včasné lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje povinnosti, ohlašovně
požáru sídlící ve společnosti.
KOH-I-NOOR
PONAS
s.r.o.,
Starohradská
která je uvedena v Požárním řádu města Polička.

47,

Polička.

Tel.

číslo

461 723 201,

II. ČINNOST OHLAŠOVNY POŽÁRU PŘI PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ ZPRÁVY O POŽÁRU
Ohlašovna požáru je povinna:
1. Převzít zprávu o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji v knize požárů.
kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Ohlašovatelem může být

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. Neprodleně vyrozumět Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje / KOPIS / na telefonním čísle: 950570112 nebo 950570113 nebo 150
III. VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU JEDNOTCE SDH
1. Pouze na pokyn Krajského operačního a informačního střediska KOPIS vyhlásit požární poplach
jednotce požární ochrany v Poličce.
Po převzetí pokynu k vyhlášení poplachu / viz.bod III./ 1 / zavolat v uvedeném pořadí na jedno
z uvedených telefonních čísel mobilních telefonů a sdělit zjištěné skutečnosti:
1) 605 147 599
4) 736 605 703
2) 602 415 136
5) 725 092 433
3) 737 964 604
6) 731 441 418
V případě selhání spojovacích prostředků vyšle ohlašovna požárů spojku na stanici HZS Polička,
Starohradská 187 a událost ohlásit osobně
2.

Vyrozumět vedení města
a) starosta tel. 461 723 801
b) nebo místostarosta tel. 461 723 802
c) nebo pracovníka MěÚ Ing. Bartoše tel. 731 441 418

IV. ŘEŠENÍ SPECIFICKÉ KRIZOVÉ SITUACE
1. Přijetí telefonického hlášení ze zimního stadionu Polička
2. a) POŽÁRNÍ POPLACH ZIMNÍ STADION!!!!
Na základě přijetí zprávy postupuje obsluha ohlašovny požárů v souladu s bodem II./2
b) PORUCHA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU!!!!
Na základě přijetí zprávy kontaktuje obsluha ohlašovny požárů pana M. Grubhoffera na tel. číslo
605 246 743 a oznámí poruchu na zařízení.
V. ZKOUŠENÍ SPOJOVACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Zaměstnanci seznámení s činností ohlašovny požáru jsou povinni vždy před začátkem pracovní směny
provést prověření funkčnosti spojovacích prostředků / funkčnost pevné telefonní linky včetně
náhradního spojovacího prostředku / mobilního telefonu, u kterého je nutno kontrolovat stav nabití a
příslušenství, kterým je v případě tohoto náhradního zdroje spojení nabíječka/.
VI. SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL
Důležitá čísla pro místní ohlašovnu požárů
Hasiči
Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje ......................
Stanice HZS Starohradská 410 Polička, ..............................................................

112, 150
950 577 197

Policie
Policie ČR:
- tísňové volání ...................................................................................................
- obvodní oddělení Polička, Čsl. Armády 620 ....................................................
Městská policie, Polička, Palackého náměstí 160 ................................................

158
974 578 7314
461 723 888

Pohotovostní služby
- zdravotnická záchranná služba ......................................................................... 155
- poruchy elektrický proud………………………………………………………… EON 800 22 55 77, ČEZ 840 860 860
- poruchy plyn...................................................................................................... 1239
- poruchy voda...................................................................................................... 602 356 476
VII. DOKLADY A PROSTŘEDKY OHLAŠOVNY POŽÁRU
Ohlašovna požáru bude vybavena:
- Řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně
- tabulkou s nápisem: „OHLAŠOVNA POŽÁRU“
- knihou hlášení požárů
Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018
Jaroslav Martinů
starosta

