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Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzeňského kraje 
ze dne: 22.11.2016 

 
 
Jednání krajské odborné rady prevence, které svolal: 
 p. Květon Zdeněk  vedoucí krajské odborné rady prevence Plzeňského kraje 
 
 
Místo jednání: kancelář, 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 
 
Vedoucí rady  Zdeněk  Květon přivítal přítomné na druhém řádném jednání KORP přednesl 
přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. 
 

1. Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 
2. Vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí za rok 2016 
3. Příprava preventistů na OSH a jejich úkoly ve sboru a v obci 
4. Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
5. Sestavení plánu činnosti KORP na rok 2017 
6. Různé a diskuze 
7. Závěr 

 
� rada program schválila.  

 
K bodu 1.  Kontrola a plnění úkolů z minulého jednání KORP 

 
Pan  Květon zahájil jednání rady a provedl kontrolu úkolů z minulého jednání, zhodnotil 
činnost KORP   
 

� rada vzala informace na vědomí  
 

 K bodu 2.  Vyhodnocení soutěže požární ochrana očima dětí za rok 2016 
 

1. Rada prevence se sešla 5. 5. 2016, kde vyhodnotila PO očima dětí. Výsledky 
krajského kola Po očima dětí  jsou uloženy na webových stránkách KSHPK. 

 
� rada vzala informace na vědomí 

 
 



 Zápis z Krajské odborné rady prevence PK            Stránka 2 z 4                                                                                        
 
 

2. 15. května byly odeslány vyhodnocené práce na SHČMS do Prahy 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 

3. 11. června bylo provedeno vyhodnocení  PO očima dětí na krajské hře Plamen 
v Rokycanech. Chtěl bych poděkovat OSH Rokycany  a  starostovi  Miroslavu 
Frostovi, pak ještě děkuji Petru Severovi z Plzně sever, že mě pomohli při 
vyhodnocení. Člen OSH Rokycany z dokumentoval a nafotil  pro dotace Plzeňského 
kraje ceny a předávání cen s logem Plzeňského kraje.   

 
� rada vzala informace na vědomí 

 
4. V roce 2016 se zúčastnilo republikového kola PO očima dětí celkem 38 119 dětí  

a krajského kola 801dětí 
 
Výsledky republikového kola Po očima dětí  jsou uloženy na webových stránkách 
DH.cz. 
 
V republikovém kole se umístila kategorii M 2 Anička Povová Plzeň sever a v 
kategorie ZŠ 2 Lukáš Šedivý Plzeň sever 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 

5. Dostali jste na jednotlivá OSH  Metodický pokyn Po očima dětí pro rok 2017  od 
SHČMS. Chtěl bych upozornit na nové věci v tomto metodickém pokynu, prosím 
pořádně přečíst a držet se přesné metodického pokynu. Jinak budou práce ze soutěže 
vyřazeny.  

 
� Členové rady odpovídají za správné označení prací tabulkou, formáty prací a 

obsahu podle Metodického pokynu Po očima dětí pro rok 2017   
 

6. Připomenout PO očima dětí začátkem prosince a ledna ve školách např. e- mailem, 
atd. 

 
� Odpovídají vedoucí OORP 

 
  K bodu 3.  Příprava preventistů a jejich úkoly na OSH, ve sboru a v obci 
 

1. Na školách -  organizovat a přípravu „Požární ochrany  očima dětí“ dle metodického   
pokynu pro rok 2017  

2.  Organizovat činnost referentů prevence  
    - besedy  ( např. ve školách  nebo s občany ) 
    - na obecních úřadech preventivní prohlídky v objektech obecních úřadů 
    - různá propagace PO např. ( různé vývěsky, nástěnky atd. )  
3. Provést na OSH kontrolu účasti preventistů na 3 seminářích v pětiletém období 

 
�   Odpovídají vedoucí OORP 
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K bodu 4.   Informace a úkoly z ústřední odborné rady prevence 
 
Bylo zrušeno MV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv a bylo vydáno nové NV 34/2016 vyhláška o čištění, kontrole a 
revizi spalinové cesty 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 
Vyšlo nové nařízení Plzeňského kraje číslo 3/2016 ze dne 23.5.2016, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Jsou 
tam i věci například pro rozdělání ohně ve volné přírodě atd. Toto nařízení najdete na našem 
webu KSHPK  v odborná rada prevence ke stažení. 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 
Podle zákona č. 201/2013 §17 odst.1 písmene h a §41 odst.15  o ochraně ovzduší musí být 
technická prohlídka kotle do 31.12. 2016 odborně způsobilou osobou. 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 
 
Pro zkoušky preventiva  II a III nechalo SHČMS udělat u Milana Hoffmanna program na 
vytváření testů. V tomto programu je možné testy vytvořit a vytisknout, nebo je možnost 
provádět zkoušení otázek  přímo v programu s jeho vyhodnocením. Pak je tam možnost i 
vystavit osvědčení. 
 

� rada vzala informace na vědomí 
 
Na návrh paní Jaroslavy Čečrdlové, která nechala zhotovit logo pro soutěž POOD 2018.  
ÚORP doporučila ještě změny a úpravy v logu tak, aby bylo možno je používat na medaile a 
diplomy od roku 2018. Logo bude mít vždy pro jednotlivý rok jinou barvu. 

 
� rada vzala informace na vědomí 

 
 

  K bodu 5.   Sestavení plánu činnosti KORP na rok 2017 
   
Byl sestaven plán práce KORP Plzeňského kraje na rok 2017 
 
 

� rada plán práce schválila 
 

K bodu 6.  Různé, diskuze a závěr 
 
KORP zabezpečila vytištění 1000 ks „Příruček pro seniory“ bude dodáno do poloviny 
prosince a 1000 ks záložek pro děti, kde budou čtyři motivy dodáno do konce ledna. Vše za 
finanční podpory Plzeňského kraje. Po dohodě bude posláno na jednotlivá OSH. 
 

� rada vzala informace na vědomí 
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Vedoucí  OOR prevence zašlou na KSH  zprávu o činnosti rady prevence za rok 2017         na  e- mail:  
z.kveton@seznam.cz  
 

�   Odpovídají vedoucí OORP do 13. bubna 2017 
 
    
K bodu 7  Závěr 
 
   Ve vedoucí  KORP  poděkoval všem přítomným členům za pozornost, účast na jednání,  
   jejich příspěvky a ukončil jednání rady 
        
Plzeň  23.11. 2016                                                 Zapsal: Květon Zdeněk                        
 
 
        Ověřovatelé zápisu: p. Severa Petr ……………………………………….. 
                                                                                        podpis 
 
                                         p. Vozka Vladimír  …………………………………….. 
                                                                                        podpis 


