
 

Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS dne 

14.1.2016 od 16.00 hod.  
 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 

                  

Program:  

 

1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 

 

2) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2016 

 

- okresní kolo v pož. sportu – 5.6.2016 – zajistí p. Hanus K. a pí. Foldová 

- krajské kolo v pož. sportu – 25.06.2016 (pořadatel okres PJ) 

- MČR v pož. sportu – 29.8.2016 

 

3)  základní a cyklické školení rozhodčích pož. sportu – kontaktovat jednotlivé okrsky a dle 

zájemců domluvit  místo, oslovit ke školení p. Luděk Ekstein – zajistí K. Hanus 

- termín stanoven 19.3.2016 

 

4)  Odborná příprava velitelů a strojníků JPO v roce  2016  

– stanovené termíny od HZS Plzeňského kraje a vše vyvěšeno již na stránkách HZS Plzeňského 

kraje (dále viz. příloha) 

 

- v roce 2016 – základní odborná příprava velitelů a strojníků JPO pro náš okres Plzeň sever 

zůstává ve školícím středisku Třemošná 

 

- spolupráce ORV OSH PS s HZS Plzeňského kraje při provádění odborné přípravy strojníků JPO 

a velitelů JPO pro rok 2016  

 

- nesplněn úkol ze strany ORV OSH PS – zaslání dopisu k odborné přípravě velitelů a strojníků 

JPO za účelem žádosti o stanovení místa konání na stanici HZS Nýřany a HZS Plasy (v souč. 

době již zbytečné protože jsou termíny a místa stanoveny) 

 

5) otázky pro test z odborné přípravy velitelů a strojníků JPO při přezkoušení 

- ORV OSH PS za účelem zveřejnění těchto otázek zašle dopis řediteli HZS Plzeňského kraje – 

plk. Pavlas s jejím názorem a žádost – zajistí Hanus K. 

 

6) Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II., III. 

- stanoven termín 25.2.2016 od 17.00 hod. v Tlučné (ORV již sraz v 16.00 hod.) 

- pozvánky zajistí – Hanus K., Foldová A. 

- program – odborná příprava 2016 

- Statistika požárů a zásahů JPO na okrese Plzeň sever v roce 2015  

- informace k rozsáhlému požáru na okrese Plzeň sever – Horní Hradiště x Mladotice   

- informace k novému poplachovému plánu – plošnému pokrytí JPO Plzeňského kraje 

 

11) Vyhlášení soutěže Standarta okrsků OSH PS – vyhodnocení soutěže viz. příloha 

12) Různé + Diskuze:  

13) Závěr  

 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


