
 
 

Řád ohlašovny požár ů 
 

Obce Kamenec u Poli čky 
 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky na základě svého usnesení č. 3 ze dne 24. 2. 2011 
vydává v souladu s ust. § 13 nařízení č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Řád ohlašovny požárů (dále jen „řád“) v tomto znění: 
 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1. Tento řád upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru a jiné mimořádné 

události (dále jen „událost“) na území obce Kamenec u Poličky. Dále upravuje způsob 
předání zprávy o události na operační a informační středisko (dále jen „OPIS“) 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (dále jen „HZS PaK“). 

2. Ohlašovna požárů slouží k nahlášení události vzniklé na území obce a k vyslání 
místní jednotky požární ochrany k zásahu v obci nebo mimo obec dle požárního 
poplachového plánu kraje.  

 
 

Článek II. 
Seznam ohlašoven požár ů obce 

 
Na území obce jsou zřízeny následující ohlašovny požárů: 
 
Celorepubliková linka ohlašovny požárů   150, 112 
Obecní úřad čp. 90      461 724 517 
Petr Šváb, starosta obce                                      731 612 067  
Jiří Doležal, velitel JSDH obce    736 449 134  
 

 
Článek III.  

Příjem zprávy o události 
 

1. Každou událost, která je přijata 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 nahlásila 
f) čas předání zprávy na OPIS HZS PaK 
 g) záznam o případném provedení zpětného dotazu k ověření, zda se nejedná   o  
planý poplach 
h) jméno a příjmení obsluhy 
i) doplňující informace 
 
 



Článek IV. 
Předání informace o události na OPIS HZS PaK a JSDH 

 
1. Po obdržení informace o události obsluha zajistí její neprodlené ohlášení na    OPIS 

HZS PaK. Ohlášení na OPIS HZS PaK obsluha provede telefonátem na tísňovou 
linku 150 nebo 112. Pro případ poruchy spojovacích prostředků (pevných telefonních 
linek) se stanovují následující náhradní opatření: 
a) předání zprávy o události prostřednictvím mobilního telefonu. 
b) zprostředkované předání zprávy spojkou dopravním prostředkem 

2.  V případě, že není možné provést předání informace na OPIS HZS PaK způsobem 
uvedeným v bodě 1) tohoto článku, předá obsluha informaci o události neprodleně 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů Kamenec u Poličky (dále jen „JSDH“) 
telefonátem na toto číslo: 

 Velitel JSDH Jiří Doležal                      736 449 134 
 

 
Článek V. 

Další důležitá čísla 
 

V případě potřeby je možné využít tato důležitá čísla: 
Integrovaný záchranný systém     112 
Krajské operační středisko HZS Pardubice    150 
Krajské operační středisko HZS Pardubice – operační důstojník 950 570 213 
Záchranná a dopravní zdravotnická služba    155 
Policie ČR        158 
Poruchová linka - plyn                           1239 

     elektřina                                 840 850 860 
                            voda           461 725 635, 602 356 476 

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Obsluha je povinna řídit se 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 schválení zastupitelstvem obce Kamenec u 

Poličky. 
 
V Kamenci u Poličky dne 24.2.2011 
 
                                                                                             Petr Šváb 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
Vyvěšeno: 24.2.2011 
Sejmuto: 
 

 

 


