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

 Odborná příprava velitelů jednotek SDH v     roce 2010  

Vážená paní starostko, pane starosto, 

V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  „zákon o PO“),  a v souladu s § 32 až 38 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 nových velitelů a cykliku velitelů kategorie JPO II,III,V .

Žádáme  Vás  tímto,  aby  jste  ve  spolupráci  s velitelem  Vaší  jednotky  SDH  zabezpečil(a) 
vyslání příslušných velitelů a  na níže uvedené akci v II. pololetí 2010 (viz. tabulka). Dle 
§  29  odst.  3  písm.  a)  zákona  o  PO,  obecní  úřad  zajišťuje  účast  velitelů   
a strojníků JSDHO na jejich odborné přípravě (dále „OP“), refunduje ušlou mzdu a proplácí  
výdaje na stravu (stravné řešeno prostřednictvím OSH ČMS Prachatice a následně bude ze 
strany OSH stravné 50,-Kč na den/osobu naúčtováno obecnímu úřadu) a dopravu do a z místa 
konání odborné přípravy.

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).

Při zahájení odborné přípravy   bude přítomným velitelům upřesněn druh a rozsah jejich OP 
dle zastávané funkce v jednotce PO  a dle kategorie této jednotky.  

Tabulka: Plán odborné přípravy na II. pololetí 2010. 

Datum konání Druh OP Účastní se Místo konání

10. – 11. 9. 2010
pátek - sobota Základní 

 

Velitelé   JSDHO
kategorií JPO II,III,V

 
Zbytiny

 
10. – 11. 9. 2010
pátek - sobota

 

 
 Cyklická Velitelé   JSDHO

kategorií JPO II,III,V 

 
Zbytiny

         Obce okresu Prachatice



Program: 

Pátek – Základní legislativa ( zákon č. 133/1985 Sb. o PO,ve znění pozdějších předpisů, 

             vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO)

           -  Zpráva o zásahu (ZOZ) a statistické sledování událostí (SSU) 

           -  Spojení ( řád spojové služby, teorie a praxe)

           -  Pořadová příprava

           -  Zdravotní příprava ( lektorka ČČK)

 Sobota -  Základní kurz -  písemná zkouška (test)

-  Poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných MU

-  Vyhodnocení

Odborná příprava se koná:

• datum konání viz. tabulka, vždy od 07,00 hodin
• Místo dle data konání 
• Program teoretická a praktická příprava  
• Ukončení v pátek dle potřeby v sobotu do 17,00 hodin
• Ústroj – PS II 
                     

                                 

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

                   příbor (lžíce), hrnek, spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby. 

                   Odborné přípravy  se zúčastní všichni velitelé v daném termínu .                  

 

 

 

                                             ………………………………….                                         
                                                                                              
                                                  plk. Ing. Milan  R A B A             
                               ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje
                                                                  rada
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