
ZÁPIS 

Z jednaní OROO Plzeň - sever , konaném dne 24.10. 2016 v Kaznějově 

 

 

Přítomni členové rady:  Plaščiak, Holeček, Hyneš 

Omluveni:    - 

Nepřítomni:   - 

Hosté:   p. Severa 

 

Program jednání: 

1) Hodnocení cvičení 

2) Plán práce 2017 

3) Prezentace činnosti 

4) Metodické pokyny 

5) Vybavení rady OO 

 

 

Ad 1) Hodnocení cvičení 

- p. Plaščiak přednesl negativa na které poukázal na jednání VV p. Musil – 

dojezd JPO na místo určení za použití VRZ. 

- p. Holeček doplnil že se na akci účastnilo 15 JSDH a z toho 3 dojeli na 

místo za použití VRZ 

- p. Holeček přednesl vyjádření mjr. Máška (PMJ), které bylo zděleno po 

průběhu cvičení 

-  p. Hyneš se vyjádřil k časovému harmonogramu cvičení, příště by raději 

situoval na pátek 



- p. Plaščiak přednesl návrh o dalším cvičení, které by proběhlo na území 

Nýřanska ve spolupráci s npor. Kučerou (HZS) a účasti týlového 

kontejneru (JSDH Kaznějov) 

Ad 2) Plán práce 2017 

- p. Plaščiak poukázal na blížící se konec kalendářního roku a upozornil na 

vytvoření nového plánu činnosti na rok 2017 

- Každý člen připraví vlastní návrhy, které budou projednány 

 

Ad 3) Prezentace činnosti 

- p. Plaščiak přednesl návrh na spolupráci s HZS – kpt. Basákovou, 

prezentace činnosti  

- hlavním cílem by bylo oslovit mládež na školách 

 

Ad 4) Metodické pokyny 

- v diskuzi k problematice tvoření skupin OO 

- p. Plaščiak přednesl návrh, přizvat na jednání rady Prevence a Ochrany 

obyvatelstva starosty obcí 

- p. Severa podal vyjádření, že tato myšlenka již byla dvakrát realizována 

s minimálním zájmem ze strany obcí 

- Návrhem padlo, oslovit členy SDH obcí 

 

Ad 5) Vybavení rady OO 

- p. Plaščiak upozornil na rozpočet rady, kde jsou nevyčerpané finanční 

prostředky 

- Doposud má rada ve výbavě 3ks reflexní vesty s nápisem ZDRAVOTNÍK, 

1ks reflexní vestu s nápisem VEDOUCÍ RADY OO, 3ks nepromokavých 

plášťů pro zdravotní družstvo, 1ks SCOOP rám a 1ks Zdravotní batoh 

BEXAMED včetně výbavy 



- p. Holeček poukázal na rozšíření výbavy, která je díky materiálním darům 

na akcích během doby působnosti zdravotního družstva a jeho stálou 

obněnou, která je díky zdravotnickým dozorům 

- Na zakoupení dalšího vybavení bude vypracován plán a posudky na 

jednotlivé položky 

 

USNESENÍ 

 

OROO UKLÁDÁ 

- Všem členům rady, vypracovat návrh na plán práce na rok 2017 

- p. Plaščiak  

o vyjednat podmínky spolupráce na připravovaném cvičení 

- p. Holeček 

o pozvat zástupce PČR na společné zasedání rady Prevence a 

Ochrany obyvatel 

o připravit návrhy na vybavení 

o oslovit kpt. Basákovou HZS na možnou spolupráci 

 

 

Zapsal: Holeček Ondřej – člen rady OO 


