OBEC UHRICICE

RAD

OHLAŠOVNY
O B C E

POZARU

Uhřičice

Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu místní
jednotce SDH obce a jejímu vyslání na místo události (na výzvu občana nebo okresního
operačního střediska) a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požárů.
SÍDLO OHLAŠOVNY V OBCI:

telefonní číslo

581 763 796

telefonní číslo

581 763 837

přesná adresa obecní úřad Uhřičice
Uhřičice 71

přesná adresa

Uhřičice 11

POVINNOSTI OBSLUHY OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
1.

2.
3.
4.

na linku tísňového volání 150 nahlásit „kde hoří, co hoří, telefonní číslo místní
ohlašovny požárů, jméno a příjmení oznamovatele a vyčkat zpětného dotazu okresní
ohlašovny požárů
vyhlásit místní požární poplach a předat adresu požáru místní jednotce SDH
přijmout zprávu a zjistit jméno nahlašovatele
vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu hasičské jednotky a zabezpečit
navedení hasičských jednotek na místo zásahu

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU:
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů
1.

obecní úřad v úřední hodiny

2.

Hrabal Jaroslav

tel 581 763 796
teL 581 763 837

Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sborn dobrovolných hasičů se provádí
následujícími způsoby:
1)

Sirénou umístěnou na budově hasičské zbrojnice

- způsob spuštění sirény: tlačítkem v budově nebo ovládáním z operačního střediska
veřejným rozhlasem, zvukem sirény.

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
a)

nepřetržitou službou HZS - požární stanice Kojetín

b)

akceschopností JPO obce

Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle
poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky
povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HŽS.
Výpis z poplachového plánu okresu pro místní ohlašovnu požáru:
St . poplachu
Název jednotky
Spojení
HZS - požární stanice Kojetín
762501
I. stupeň
1. stupeň

SDH - Tovačov

I. stupeň

SDH - Kojetín

I. stupeň

SDH - Uhřičice

Síly a prostředky
CAS -27 T815,
CAS -25
CAS - 25, DVS - 12
A 30
CAS - 25, DVS - 12
A 30
PV3S, PPS-12

Důležitá telefonní čísla:
Starosta obce

581 763 817

Energetici

581 264 310

Policie CR
HZS okresu
Zdravotnická
záchranná služba

158
581 202 150
155

Plynárna
Vodovody a kanalizace

573 513 111
581 761 825

VUhřičicích dne :

síarima obce

