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ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Čl. 1
Základní ustanovení
1)
2)
3)

Tento řád ohlašovny požáru (dále „řád“) upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru a jiné
mimořádné události na území obce Černá u Bohdanče.
Dále upravuje způsob předání zprávy o události na operační a informační středisko (dále jen „OPIS")
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení události vzniklé na území obce a k vyslání jednotky požární
ochrany k zásahu v obci nebo mimo obec dle požárního poplachového plánu kraje.

Čl. 2
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci
1)

Každé hlášení o požáru, které je přijato ohlašovnou požárů, její obsluha zaznamená do knihy událostí ohlašovny požárů (dále jen „kniha").
2) 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 Pardubického kraje
g) záznam o případném provedení zpětného dotazu k ověření, zda se nejedná o planý poplach
h) jméno a příjmení obsluhy
i) doplňující informace.

Čl. 3
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce SDH a jejich vyslání na místo
události
1)

Příslušný pracovník ohlašovny požáru předá informaci o požáru neprodleně veliteli JPO 5
V telefonátu uvede:
a) datum oznámení události
b) čas oznámení události
c) druh události
d) adresa místa, kde se událost stala
2) Ohlašující provede oznámení operátorovi HZS.

Čl. 4
Předání informace o události na HZS Pardubického kraje
Po obdržení informace o požáru obsluha rovněž zajistí její neprodlené ohlášení na HZS Pardubického
kraje. Ohlášení na HZS obsluha provede telefonátem na tísňovou linku 150, nebo 112. Pro případ
poruchy spojovacích prostředků (pevných telefonních linek) se stanovují následující náhradní opatření:
-

předání zprávy o události prostřednictvím mobilního telefonu
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Čl. 5
Pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci
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) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky,
troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými
signály),
c) zprávy AMDS nebo SMS na mobilní telefony členů JSDH prostřednictvím Krajského operačního
a informačního střediska (KOPIS),
d) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje průjezdem vozidel JSDH po hlavních komunikacích v obci se zapnutým reproduktorem
a opakovaně hlasově sdělovanou informací o vyhlášení požárního poplachu slovy „POŽÁRNÍ
POPLACH“.

Čl. 6
Seznam sil a prostředků z požárního poplachového plánu kraje
Stupeň poplachu

Pořadí

JPO

I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Stanice Pardubice – EVČJ: 532010
Lázně Bohdaneč – EVČJ: 532100
Břehy – EVČJ: 532201
Černá u Bohdanče – EVČJ: 532367
Srch – EVČJ: 532234
Rohovládová Bělá – EVČJ: 532109
Stanice Přelouč – EVČJ: 532011
Stanice Pardubice – EVČJ: 532010
Staré Ždánice – EVČJ: 532235
Přelouč – EVČJ: 532111
Ráby – EVČJ: 532226
Voleč – EVČJ: 532245
Sezemice – EVČJ: 532232
Čeperka – EVČJ: 532102
Kladruby nad Labem – EVČJ: 532106

Čl. 7
Seznam důležitých čísel
Integrovaný záchranný systém
Hasičský záchranný sbor
Policie ČR
Záchranná zdravotnická služba
Ohlašovna obce

-

112
150
158
155
606 660 239, 724 186 764

Poruchové linky:
voda
elektřina
plyn

-

800 401 001; 466 310 357
840 850 860
1239
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1)

Obsluha je povinna se řídit tímto řádem při příjmu každé události.

2)

Aktualizace tohoto řádu se provádí pravidelně tak, aby řád byl v souladu se skutečným stavem.

3)

Tento řád nabývá účinnosti dnem jeho schválením starostou obce.

V Černé u Bohdanče schváleno dne 12. 8. 2022

Ing. Luděk Pilný
starosta obce
podepsáno elektronicky
OTISK RAZÍTKA

