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Pozvánka na odbornou přípravu CO a OOB v roce 2010
Vyřizuje: mjr. Ing. Robert VLČEK, tel.: 950 211 133, fax: 950 211 147, e-mail:  robert.vlcek@jck.izscr.cz

 Odborná  příprava  jednotek  SDH  vybraných  pro  úkoly  civilní  ochrany  a  ochrany 
obyvatelstva v     roce 2010  

Vážená paní starostko, pane starosto, 

V  souladu  s  §  70  odst.6  písm.d)  zákona  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon o PO“), a v souladu s § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o 
organizaci  a  činnosti  jednotek  požární  ochrany,  a  pro  zabezpečení  jednotného  provádění 
odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)  organizuje HZS JčK 
ÚO Prachatice odbornou přípravu jednotek SDH obcí kategorie JPO V na úseku CO a OOB.

Žádáme  Vás  tímto,  aby  jste  ve  spolupráci  s velitelem  Vaší  jednotky  SDH  zabezpečil(a) 
vyslání příslušného velitele a jednotky (v počtu max. 6 členů) na tuto akci v roce 2010 . 
Stravné  řešeno  prostřednictvím  OSH  ČMS  Prachatice  a  následně  bude  ze  strany  OSH 
naúčtováno stravné 50,-Kč na den/osobu  obecnímu úřadu. 

Odborná příprava  proběhne v polních podmínkách na louce ve Zbytinách (směr  Ktiš  nad 
pilou druhý výjezd na louku po levé straně – GPS  58°56‘0.592“N, 13°58’47.809“E).

 Program: 

 Sobota -  Základní legislativa

-  Varování obyvatelstva

-  Evakuace obyvatel

-  Nouzové přežití  obyvatelstva a humanitární pomoc

-  Typizované prostředky individuální ochrany

   ( Označování oblastí s výskytem nebezpečných látek)

-  Provádět záchranné a likvidační práce -   při povodních

-  Dekontaminace postižených osob nebo majetku

-  Psychologie

   Vybrané obce okresu Prachatice



-  Ukázka   protipovodňové zábrany

-  Vyhodnocení

Odborná příprava se koná:

• datum konání  sobota 11.8. 2010 od 07,00 hodin
• Místo dle data konání 
• Program teoretická a praktická příprava  
• Ukončení   v sobotu do 17,00 hodin
• Ústroj – PS II 
                     

                                 

Poznámka:  
                   Sebou poznámkový sešit, doklady, psací potřeby, třídílné jídelní nádobí  (ešus),

                   příbor (lžíce), hrnek. 
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                                                  plk. Ing. Milan  R A B A             
                               ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje
                                                                  rada
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