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Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzeňského kraje 
ze dne: 06.05.2015 

 
 
Jednání okresní odborné rady prevence, které svolal: 
 p. Květon Zdeněk  vedoucí krajské odborné rady prevence Plzeňského kraje 
 
 
Místo jednání: OSH Plzeň jih, ulice Jetelová 
 
Přítomní členové OORP: dle prezenční listiny 
   
 
Byla provedena volba zapisovatele zápisu - p. Květon Zdeněk 
                                   ověřovatelé zápisu -   p. Severa Petr 
                                                                    - p. Sýkora Marek 
 
 
Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro 
 
 

Program jednání KORP 
 

 
1. Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 
2. Volba nového vedoucího KORP 
3. Informace z činnosti preventistů  
4. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
5. Vyhodnocení krajského kola požární ochrana očima dětí 
6. Různé a diskuze 
7. Závěr 

 
      Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro. 
 

1. Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 
Pan  Květon zahájil jednání rady a provedl kontrolu úkolů z minulého jednání. 
zhodnotil činnost KORP  zpráva za rok 2014 
 

2. Volba nového vedoucího KORP 
Proběhly volby vedoucího krajské odborné rady. Vedoucím KORP se stal Květon 
Zdeněk z OSH Domažlice.   Hlasování: všichni pro 
 

3. Informace z činnosti preventistů  
Bylo upozorněno na zákaz vypalování trávy, tráva se musí shrabat na hromadu a pak 
pálit  správné postupy a hlášení na HZS Plzeňského kraje 
 
Vedoucí rady a panem Pavlíčkem bylo vysvětleno a následně přeposláno e-mailem 
tyto nařízení kraje a plakáty 
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3/2011 NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 
 

           4/2011 NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky k  
           zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
 
               5/2011 NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu ve smyslu 
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 4. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
            6/2011 NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 11. 5. 2011, kterým se stanoví podmínky  
             k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 
 
             Plakáty zpracované HZS Plzeňského kraje pro pálení biologického odpadu a  
            Číslo pro hlášení pálení    

 
4. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 

Ing. Jan Majer vedoucí ÚORP SHČMS nás informoval o vznik pracovní skupiny PVČ 
senioři dále zajímavosti z odborné konference Červený kohout 2015 a představil 
Koncepci požární prevence do r. 2016 viz zápis z ÚORP 
 

5. Vyhodnocení krajského kola požární ochrana očima dětí 
          Proběhlo vyhodnocení PO očima dětí pro rok 2015 viz zápis z umístěnými  
           v jednotlivých kategoriích je přílohou zápisu 

 
6. Různé, diskuze a závěr  

Vedoucí rady upozornil na  školení požárních hlídek obce nebo sborů pro činnost obce 
nebo bálů zábav a shromáždění osob nad 200 osob musí provést odborně způsobilá 
osoba v PO 
 
 
Slavnostní vyhlášení PO očima dětí proběhne na hře Plamen v Plzni 13. června 
2015 
 

 
       Plzeň  06. 05. 2015 
 
 
       Zapsal: Květon Zdeněk …………………………                        
 
 
        Ověřovatelé zápisu: p. Severa Petr ……………………………………….. 
                                                                                        podpis 
 
                                         p. Sýkora Marek  …………………………………….. 
                                                                                        podpis 


