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Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzeňského kraje 
ze dne: 26.11.2015 

 
Jednání krajské 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. Vozka Vladimír 
 
Byla provedena volba zapisovatele zápisu - p. Květon Zdeněk 
                                   ověřovatelé zápisu -   p. Vozka Vladimír 
 
 
Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro 
 
 

Program jednání KORP 
 

 
1.  Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 
2. Vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí za rok 2015 
3. Příprava preventistů na VVH a jejich úkoly ve sboru a v obci 
4. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
5. Sestavení plánu činnosti KORP na rok 2016 
6. Různé a diskuze 
7. Závěr 

 
Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro. 
 

1. Pan Květon zahájil jednání rady a provedl kontrolu úkolů z minulého jednání. 
 

2. Pan Květon zhodnotil činnost Krajské odborné rady prevence  zpráva za rok 2015 
 

3. Informace z právní úpravy Květon nás seznámil se změnami 
 

a.   Probíhá novelizace Nařízení Plzeňského kraje č.4/2011, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

                                                                
b.   Probíhá novelizace zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky, zpracování 

dokumentace zdolávání požáru pro sklady výbušnin 
 

 
4. Pan Květon informoval  

 
a. o zákoně 350/2011 a novém značení CLP od 1.6. 2015 se změní R věty nově H věty a 

S věty nově P věty. 
b. Nařízení Plzeňského kraje č.4/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
c. Nařízení Plzeňského kraje č.3/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení zdrojů 

požární vody 
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d. Nařízení Plzeňského kraje č.5/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v budovách zvláštního významu 

e. Nařízení Plzeňského kraje č.6/2011, kterým se stanoví  podmínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší  počet osob – zdůraznil zde povinnosti 
požární hlídky, školení OZO v PO a vedení dokumentace   

f. o vzdálenostech stohů podle vyhlášky 246/2001 přílohy č.1 
g. Vysvětlení metodického pokynu starosty SH ČMS Požární ochrana očima dětí pro rok 

2016 a další pokyny, které napsal p. Jaroslav Vrba člen ÚORP  
h. Vysvětlení metodického pokynu starosty SH ČMS k provádění odbornosti preventista, 

kteří se musí zúčastnit školení v pětiletém cyklu tří školení jinak jim odbornost  zanikne. 
Ukázka dokumentace pro školení preventistů a představen nový průkaz preventisty. 

 
  

5. Informace z Ústřední odborné rady prevence – seznámení se zápisy ÚORP ze dne 2.dubna 
2015 a 22. října 2015 zápisy jsou na internetu www.dh.cz  v sekce prevence 
  

6. Informace z vyhodnocení  PO očima dětí 2015 krajského a republikového kola a vyhodnocení 
krajského kola v Trnové při hře Plamem 

. 
 

7. Úkol pro členy vedoucích OORP  – provést kontrolu prací PO očima dětí, které budou 
odeslány na krajské sdružení k vyhodnocení.                                                                                                                 
Tabulka ozna čení prací musí být p řesně podle vzoru  Metodického pokynu starosty SH 
ČMS.                                                                                                                                   
Požární ochrana o čima d ětí pro rok 2016, práce, které nebudou správn ě označeny 
tabulkou budou p ři vyhodnocení vy řazeny.   
 

 
 
 Plzeň  26.11.2015 
 
                       
 
Zapsal: Květon Zdeněk                    
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Vozka Vladimír            …………………………………… 
                                                                                        podpis 
 


