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Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzeňského kraje 
ze dne: 05.05.2016 

 
 
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. Severa Petr 
                                                                    - p. Vozka Vladimír 
 
 
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 2015 
 
 

2. Informace z činnosti preventistů  
Bylo upozorněno na nové připravované nařízení Plzeňského kraje kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  
 

3. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
Vedoucí ÚORP Ing. Majer zhodnotil dění od posledního jednání ÚORP. Pracovní 
skupina si splnila svůj úkol. Bylo stanoveno přechodové období k provádění školení 
odbornosti preventista. K metodickému pokynu se musela přepracovat důvodová 
zpráva, jelikož neměla správný formát. Dle nového metodického pokynu budou 
kladeny vyšší nároky na kanceláře OSH při vedení nové evidence odbornosti 
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preventista. Preventisté III mohou spoluobčanům pouze poradit. Preventisté II. mohou 
poradit drobným živnostníkům. Zřízení referentů prevence ve sborech je dobrovolné, 
není potřeba to ukládat stanovami. 
 
Paní Jaroslava Čečrdlová nám podala informace k námětům na činnost v oblasti 
prevence. Zhotovení loga pro soutěž POOD 
 
Vedoucí ÚORP Ing. Majer nás seznámil s novelou Metodického pokynu starosty SH 
ČMS k získávání odbornosti preventista III. stupně a II. stupně, který nám podrobně 
vysvětlil. 
 

4. Vyhodnocení krajského kola požární ochrana očima dětí 
          Proběhlo vyhodnocení PO očima dětí pro rok 2016 viz zápis z umístěnými  
           v jednotlivých kategoriích je přílohou zápisu 

 
5. Různé, diskuze a závěr 

Vedoucí rady upozornil na  školení preventistů podle nových testových otázek a 
vedení evidence školení preventistů na jednotlivých OSH podle nového metodického 
pokynu 
 
Slavnostní vyhlášení PO očima dětí proběhne na hře Plamen v Dobřanech 11. 
června 2016 
 

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


