Obecní úřad Vranov, Vranov 4, Stříbro 349 01

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Vymezuje povinnosti občanů v případě požáru.
Tato směrnice je interním právním předpisem, který je zpracován na podkladě znění $ 32 vyhl. MV č.
246/2001sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o PO.
POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR
Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky.
Pokud požár likvidovat nelze, okamžitě vyhlásí požární poplach v celém objektu/areálu a ohlásí
vznik požáru v ohlašovně požáru!
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU
Poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.
Po vyhlášení poplachu v areálu (objektu), musí být ihned vyrozuměna ústředna ohlašovny požáru
jednotky HZS Plzeňského kraje na tel. čísle 150
Hlášení na ohlašovnu obsahuje:
1. kdo volá
2. objekt a rozsah požáru
3. přesná adresa
4. telefonní číslo odkud je voláno
5. upozornění na nejjednodušší příjezdovou trasu k požářišti
Osoba, která hlásí vznik požáru, vyčká zpětného dotazu jednotky Hasičského záchranného sboru.
POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
Po vyhlášení poplachu je nutno zahájit ihned hasební práce. Pokud bude zásah neúčinný, zajistí přivolání
jednotky HZS, vypnutí elektrického proudu a plynu do objektu a soustředí se zejména na evakuaci
osob a tlakových láhví z ohrožených prostorů.
V případě požáru, kdy je zřejmé, že požár nelze likvidovat vlastními silami, přistoupí okamžitě po ohlášení
požáru HZS k evakuaci osob. Nejdříve budou evakuovány osoby bezprostředně ohrožené požárem nebo
zplodinami.
Všechny ostatní osoby zdržující se v objektu, urychleně objekt opustí, aby neztěžovali provedení zásahu
jednotkám HZS.
Po příjezdu Hasičského záchranného sboru, se všechny osoby plně podřídí rozkazům velitele
zásahové jednotky HZS.

Důležitá telefonní čísla:
Hasičský záchranný sbor (ohlašovna požáru) Mezinárodní tísňové volání
Zdravotní záchranná služba
Policie tísňové volání
El. proud - hlášení poruch
Plyn - hlášení poruch
Voda – hlášení poruch
Hasičský záchranný sbor města Stříbra
Policejní oddělení města Stříbra
Ve Vranově dne: 21.1.2010
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840 840 840, 378 001 111
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374 722 565
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374 622 231
Schválilo: Zastupitelstvo obce Vranov
Starosta obce: Soukup František

