
 Zápis z krajské odborné rady prevence            Stránka 1 z 2                                                                                         
 

 

Zápis z Krajské odborné rady prevence v Plzni 
ze dne: 9.5.2012 

 
 
Jednání Krajské odborné rady prevence, které svolal:  
                                   p. KvětonZdeněk vedoucí  krajské odborné rady prevence 
 
Místo jednání: kancelář KSH Plzeňského kraje,  Jetelová 2,   Plzeň 
 
Přítomní členové OORP: Květon Zdeněk, Severa Petr, Sýkora Josef, Ing. Majer  
                                          Jan, Vaindl Vladimír, Lukeš Mirosalv 
                                                                                    
Omluveni: Grollmus Marek 
 
Neomluveni:  
 
Program jednání 
 

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

 
Hlasování: přítomní členové byli jednohlasně pro. 
 
 

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

      31. března  bylo jednání Ústřední odborné rady prevence v Praze, kterého    
                         jsem se zúčastnil s vedoucí rady ing. Majerem. 

Vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR 
s názvem „Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016.  
Hlavní poslání prevence:  Vytvářet účinnou a společensky prospěšnou 
ochranu před vznikem požáru a jeho šířením. 
 
            Motto: Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí 
Byla představena prezentace, která přiblížila stav na úseku provádění  
kontrolní činnosti v rámci státního požárního dozoru (HZS ČR) u obcí v rámci 
celé ČR. Z prezentace jasně vyplývá nedostatečné plnění povinností obcí 
v oblasti preventivně výchovné činnosti, vydávání požárního řádu obce, 
vedení dokumentace o jednotce požární ochrany a dalších stanovených 
povinností. Opětovně byla konstatována nutnost podpory a pomoci obcím 
v této oblasti ze strany preventistů SDH. 
 
 
 
                   . 
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2. Členové krajské odborné rady prevence vyhodnotili PO očima dětí. 
     Na SHČMS do Prahy postupovaly 3 nejlepší práce z každé kategorie.    
     Výsledky z krajského vyhlášení PO očima dětí byly zaslány na okresní  
     sdružení a nejlepší tři práce z každé kategorie budou odměněny a    
     vyhodnoceny na nádvoří zámku v Chotěšově. 

 
           
 
 Plzeň  9. 5. 2012 
 
Zapsal: Květon Zdeněk                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


