
Zápis z jednání odborné rady velitelů - represe OSH PS ze dne 

20.04.2017 od 18.30 hod. - Kožlany 

 

Presence: přítomni – dle prezenční listiny 
Hosté: HZS ČR Plzeňského kraje – npor. Bc. Robert Kučera 

                  

Program:  
1) kontrola splnění úkolů z posledního jednání ORV OSH PS 
 

2) postupové soutěže v pož. sportu v roce 2017 
 
3.6.2017 – okresní kolo v pož. sportu OSH PS – atletický stadion města Plzeň 
25.6.2017 – kraj. kolo v pož. sportu 
 

3) okresní kolo v pož. sportu OSH PS dne 3.6.2017 v Plzni 
 
- přihlášky budou na OSH PS předány za jednotlivé SDH pomocí vyplněné el. Přihlášky, která je 

zveřejněna na webu „www.dh.cz“ 
- projednáno OZ k soutěži, které bude předáno ke schválení výk. výborem OSH PS a následně 

zveřejněno na stránkách OSH PS 
- žádost o pomoc při pořádání – technická četa, rozhodčí atd. 
 

4)Standarta okrsků OSH PS pro rok 2017 

 
- předložení a projednání zaslaných návrhů k úpravě standarty z okrsků – Dolany a Nýřansko 
- vyhodnocení standarty okrsků OSH PS pro rok 2017 proběhne dle starých pravidel 
- pro rok 2018 budou připravena nová pravidla vyhodnocení standarty okrsků OSH PS, které 

budou připravena k seznámení a schválení na Sněmu starostů SDH našeho okresu v listopadu 

2017 
- zpracování nového návrhu pravidel bude provedeno po jednotlivých sekcích (dle jednotlivých 

odborných rad) a pravidla budou tvořena ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborných rad 
 
5) Pozvánka pro velitele JPO II. a III. Plzeňského kraje na seminář s představiteli HZS ČR 

Plzeňského kraje, který proběhne dne 28.4.2017 na hasičské zbrojnici Nýřany 
 
6) Taktické cvičení JPO okresu Plzeň sever – v katastru obce Studená 

 
- dne 01.07.2017 proběhne v katastru obce Studená dálková doprava vody z řeky Berounka do 

místního rybníka 
- dne 23.5.2017  od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici Kralovice sraz okrskových velitelů, kteří 

předají za příslušný okrsek seznam účastnících se 2-3 JPO s PPS 12 
- vše proběhne pod vedením HZS Plzeňského kraje – npor. Bc. Kučera a zpracování návrhu 
- předložení výkonnému výboru OSH PS ke schválení a také k zajištění financí pro občerstvení 

JPO na místě 
 
7) opakovaná žádost k dodání fota všech členů odborné rady represe OSH PS do kanceláře k 

vydání průkazu 
8) Různé + Diskuze 
9) Závěr  
 

Zápis provedl: Luboš Urbánek 


