Obec Baška
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2006

Zastupitelstvo obce Baška vydalo na svém 35.mimořádném zasedání konaném dne 26.6.2006
v souladu s § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, /úplné znění č.67/2001 Sb./ v návaznosti na § 15, Nařízení vlády č.
172/2001 Sb. a vyhl. MV č.246/2001 a podle zákona ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů

Řád ohlašovny požárů
obce Baška
Čl.1
Úvodní ustanovení
Tento řád slouží k zajištění správného postupu činnosti ohlašovny požárů při ohlašování
událostí, vyrozumění požárních jednotek a zabezpečení dalších činností potřebných pro
zvládnutí stavů, ohrožujících životy a majetek osob.

Čl.2
Přijímání hlášení o událostech
1. Obsluha ohlašovny zaznamená od ohlašovatele události nejméně tyto údaje :
a) co se stalo s rozlišením druhu
- požár
- technická pomoc
- živelní pohroma
b) kde se událost stala
- část obce
- ulice + číslo popisné či orientační
- jméno obyvatele
- orientační bod pro příjezd jednotek
c) informace o ohlašovateli
- jméno ohlašovatele
- spojení na ohlašovatele
2. Obsluha ohlašovny si ověří podle možností pravdivost podávané zprávy

Čl.3
Činnost po převzetí zprávy :
1. Oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko na tel.
150
2. Na žádost operačního střediska vyhlásit požární poplach v obci, vyrozumět
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obecní jednotku a informovat ji o ohlášeném případu

Čl.4
Vyhlášení poplachu v obci místní jednotce
1. Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasičů
obce se provádí následujícím způsobem:
Baška , a Hodoňovice - sirénou - přerušovaný tón po dobu 1 minuty 25vt.nepřetržitý
tón, 10 vt.pauza (opakuje se, není určen k varování obyvatelstva)
způsob spuštění sirény Baška – tlačítkem na Požární zbrojnici
Hodoňovice – tlačítkem na škole
2. V případě nemožnosti výjezdu JSDHO je nutné neprodleně informovat
operační středisko na tel. č.950 724 012
Důležitá telefonní čísla
-

Tísňové služby

-

Pohotovostní služby Elektrika
840 114 115
Plyn
1239
Voda
840 111 125
Další tel čísla
Obecní úřad
558 445 210
Starosta obce
558 649 002
Velitel JSDHO- Baška
558 649 215
Velitel JSDHO- Hodoňovice
725 141 216

-

Hasiči
Záchranná služba
Policie

150
155
158

Čl.5
Přehled ohlašoven obce Baška
V katastru obce jsou určeny tyto ohlašovny požáru: (přesný název, místo, majitel,
adresa, tel.číslo)
Baška –

Hodoňovice-

a) Hasičská zbrojnice č.p.306
b) Obecní úřad č.p.420,
c) Restaurace Kotva (tel. budka)
d) Recepce kemp Baška
e) Olšáková Alena č.p.318
a) Základní škola č.p.100
b) Na Kamenici vedle zastávky ČSAD (tel. budka)
c) Lapiš Otakar č.p.51
d) Prodejna Čupek č.p.28
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Kunčičky -

a) Hasičská zbrojnice č.p.65 (tel. budka)
b) Gajdušek Jan č.p.201
c) Základní škola č.p.137 (tel. budka)
d) Podchod pro pěší (tel. budka)

Čl.6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem ode dne vyhlášení.

……………………………….
Jiřina Sýkorová, starostka obce

……………………………
František Carbol, místostarosta

Ev.číslo písemnosti: 66/2006
Vyvěšeno: 30.6.2006
Sejmuto: 17.7.2006
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