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Čl.1
Základní ustanovení

1.   Ohlašovna     požáru    slouží    k    nahlášení    požáru    Hasičskému    záchramému    sboru
Karlovarského kraje a místní jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo události.

2.   Při vzniku požáru je nutno provést přesně a bez časových ztrát všechna potřebná opatření
k rychlému zásahu požámích jednotek pro lokalizaci a likvidaci požáru. Tento řád stanovuje

%ž;:é°Ůtá>o]#:ré  musí  Plnit  ohlašovny  Požáni  vyjmenovaných  v ,Požámím  řádu  města

3.   Řád ol]lašovny požáru upravuje:

á)   způsob přijímání hlášení požáru ve městě,

b)  vyhlášení požámího poplachu místní jednotce požámí ochrany a její vyslání na místo
události,

c)   oznámení  požám na příslušné krajské  operační  a informační  středisko (§  5  odst.  1
zákona č. 239/2000 Sb.),

d)  pravidla pro vyhlášení požámího poplachu ve městě, včetně náhradního opatření pro
případ poruchy spojovacích prostředků nebo požámě bezpečnostních zařízení.

Čl.2
Zkoušení spojovacích a signalizačních prostředků

1.   Ohlašovna  požáru  podle  potřeby  ověřuje  správnost  činnosti  spojovacích  a  signalizačních
prostředků.
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Čl.3
Činnost ohlašovny požáru pffi převzetí a předání zprávy o požáru

Oh]ašovm požáru je povinna:

1.   Převzít zpráw o požáru od ohlašovatele a zaznamenat ji do knihy požárů.  Ohlašovatelem
může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Příjem hlášení obsahuje:

a)   datum a čas hlášení události,   .

b)   přesné ozmačení 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.  Vyrozumět  ohlašovnu  požáru  Hasičského  záchranného   sboru  Karlovarského  kraje  na
telefonním čísle 150 nebo 112.

3.  Vyrozumět místní JSDH  vyhlásit jí požámí poplach a vyslat JSDH na místo události dle
článku 4 tohoto řádu.

4. Vyrozumět vedení města
a) starostu města tel:                                               724180 369

b) nebo pracovníka Mú natelefonním čísle:     730182 849

Čl.4
Vyhlášení požámmo poplachu jednotce SDH

1.   Požámí poplach jednotce SDH Krásné Údolí vyhlašuje operační a informační středisko HZS
Karlovarského kraje spuštěním sirény.

2.   Jednotka   SDH,   po   vyhlášení   poplachu   sirénou,  je  povima  vyjet   se  zařazenou   nebo
vyžádanou technikou a s předepsaným počtem příslušníků na místo události.

Čl.5
Pravidla pro vyhlášení požámmo pop]achu v obci včetně náhradnmo opatření

pro přl'pad poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních
zařízení

Vyhlášení požámího poplachu ve městě 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)  v  případě  poruchy  technických  zařízení  pro  vyhlášení  požámího  poplachu  se
požární poplach ve městě vyhlaň]je nústním rozhlasem.
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Čl.6
Seznam sil a prostředků jednotek požámí ochrany dle požámího poplachového

plánu kraje

1. stupeň

1. HZS Toužim

2. JSDH Krásné Údolí

3. JSDH Útvina

4. JSDH Bečov nad Teplou

H. stupeň

5. HZS Karlovy Vary

6. JSDH Toužim

7. JSDH Teplá

8. JSDH Horní Slavkov

9. JSDH Stanovice

10. ]SDH mchov

Čl.7
Seznam důležitých telefonních čísel

Orgán pomoci Tísňové volání Telefon

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 150   mebo   112 950 380110

Po]icie ČR - okresní fl58

Zdravotnická záchranná služba t55

Lékařská služba první pomoci 155

Vodáren.ská pohotovostní s]užba (VaK K.Vary) 800 101 047

Pbnárenská pohotovostní s]užba aNNOGY) 1239

800 850 860Pohotovostní služba el. rozvodných závodů (CEZ)

Starosta města mobil 724 180 369

Městský úřad mobil 730 182 849

Čl.8
Doklady a prostředky ohlašovny požáru

Každá ohlašovna požám bude vybavena:

řádem ohlašovny požáru, který bude vyvěšen na viditelném místě v ohlašovně,

platnými požámími poplachovými směmicemi,
tabulkou s nápisem: „OmAŠOVNA  POŽÁRÚ",

knihou hlášení požárů,
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Čl.9
Závěrečná ustanovení

1.   Aktualizace a doplnění „ŘÁDU  OmAŠOVNY  POŽÁRU``:

a)  příslušný  zaměstnanec  městského  úřadu  je  oprávněn  provádět  změny  týkající  se
telefonních čísel,

b)  zastupitelstvo  města  schvaluje  veskeré  změny  řádu  s výjimkou  změn  uvedených
v bodu a).

2.   Telefonní číslo ohlašovny požáru  730 182 849  nebo  724 180 369

3.   Tento řád ohlašovny požárů nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.
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místostarosta
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Sejmuto:
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