oBEcNĚz(vÁzNÁ !\m"iŠKA
Městys€ Láz!ě ToÚšeňč.l 2010

m základě$ 29' odŠtl'!im'a) zákoÉč.l33ll985 sb''
zls!$l€lstvo ňěsq$ l,ááě Toušéň
o poámi oct@ě ve něnj pozdějšicnPMpisů, (úplnéděnl lkon č' ó7200l sb.t Y
.Áv@osti m 5 15.!ďireni vlády č'l7200l sb., iftLl' Mv č.24ď2001a po. € á}o!a ěl282000 sb'' o obcich'!a.lá\d tutoob€.ně áveou lýnÁ'!ku:
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orgfui@ poŽ'ÍÍo.bEny.
tjtoly o$b pověřenýchabszP..čoýfuirPo.
PovimostipnÁnických. podnilojls(h szických osb'
Jedlotká po,jml @l'@ý
zdroj€ pd'áni Ýody.
oblašoEy požátu
vybláli€ni 'o'{miho popl&h!.
závěrcčn'us1anÓveÚj.

schvál.nodre Ž2'pmsime20]0

MvDf . JitkaMyŠliÝďkové

Čl.íek I
Účelpř€dPi'u
PoŽ'ni řád něstyseLáaě ToušeňupŘWj€ ořg&iaci a zásadyzbezp€ěe poŽimi ochfuy
ý úěslysi Lúalě Toušeň'Určujelovinnosli púvniclých a podlikajícIcbryzic(ýcb osob v
něst'si v oblbti požáfuiochfuy (&!e jeí Po) na úzeni něsty9. UlčujeÚeoIy osob
pověleíýchabezýečeninPo něst'v a vz&Iu úřaduněstysek těnto osobán.

Č|ín.kIr.
oí€ Ú iŽ.e požáúioúúly
za požlni ocbmu v městysiodpovidá4tupitels&o něslyse v č.leý slmstou' vzbl€dem
k sitM.i v měs1'5ineni v silách afupitelstva něstys zřiditjednorlo plÓfesioná]nichhAiÚů
(dále jen HZs). úi jednotkudÓbfuYotrýchbsičů1dá]ejeí JsDEo)' prclo Atupilelsfvo
něstyseE!řelo smlouw s JsDHo sÚ.dni ob@zápy'
zastupitélstvo
něsryse pmjedaívásbv poŽáml ochr@y nejménějedlou rcčně a dál€ dle
potřebn Íebo v připadnéfiifoořádnéudÁlÓs|i'zdtupitelsh,o dále ŽplM!ává ÚčÓi plú
pEv€ntivně výhovre čimosliv oblali Po'

Č|ánokIlI.
Úkoly mob pověřetrýclu bgpočová!ímPo
PreventistaPo něstyse ( jo dle odpovídajlcIodbomézpÚ$biIosti) ' tato osobaneLi v
oěstysi st.noveM (neni osoba s palijčnýmýzdělánlo)' ji!ď vďkÚé útoly spojenés
rTvořenim dokMentacejsou ajiŠl.o!ánydodavatek|fu Íjmy BozPo PÉnaa b i úloly
spÓjenés ..osÓbouÓdboměŽpů&biloť.,
veliteI řdnotky Hzs rebo JsDHo ' jak bylo Ú {ýšeuvedeío'tjío jednoúyv fiěstysi
nejsou'jejich frblci i'nl@je snlouva s JsDHo zápy'

čEmk Iv
právriclých
podliktjlclcb
PovilnNti
Nob,
fizi.kýcb osobt szi.ký.h osob
m úse|ruPo.
l'
Povimosij pnivnických a podnilQjicich 4zicl.ých osb: pn{nicté a pod.ikají.í
ryzřké o$by plni pÓvifuosri m úsekuPo !e !šechprcslorá.h'kaé !Živaji k€ svéěimosti.
z! llněbi povimosúsranovenýchzákoncmč' ]3]/1985 sb'. o poŽjmi ocbmě. ve aéni
lpÉWjicíňi loÝiúosti na úsekuPo odpovi.lii u
Pozdějšichpředpisůa dálšihi předpiŠy
piívnichýcnosobst&lutániorgú' u Í€&ikajicIch í]zický.bo$b tatoosobanebojíd urteĎý
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PoviDnfuli Ezicbcb Úob:
počinatsi lal! óby neza!flčinil laik poŽáfl, zejnénapři použvár' €l' sPotřebičúa
v zifuiÍ obdobi pfi poúiÝáíj lopidel.
zjistit volný přislup k rc1odn'm zďiunin'
plÓit á dodrŽovátzikazy týI.ájlci se úsekuPo @ rynačaýcn mht€cn.
obstáJatpoŽjftě b€zpečnoslni 2álí2en{á věcnéprcstředky Po v rc^anu íanovených
zvl|,ltrÍn pledpisen]
ajhú přisfup a konllolu těchtoprosdedk|ta udÍŽovatjev provoruchopnén slan'
1Íváiet 'e sYýchFos.tonichpodniDl.' prc rycNý zísahj€dnolek Po.
možnit olgánůn sD poÝedeoí potřebný.húkonÚ.
oómovat bez odklddúHzs loždý pípadný požir i teí, k1eď byl zdolád vlshimi

.
.
'

dodrŽoYatpodmint] nebonávody rztahujici P k Po u vircbků nebo čimostí'
moŽnit ťkon íábiho poámiho dozofu,
Y Épad.!' žeYyko.Ává dolíed nad osobmi' kten: remohou po$udit následky svého
jedíáni dbát, aby týo osoby neapřičiíi]y pÓžjJ'

3'

KaŽdýj€ polinen v souvislosti P zdoIávánlmpožán
provéstnulJl' opatřenipro záchmu osob'
ď
b/
u]6it poŽiÍ,jeli 10v jeho silách' neboprovéstnultú opétřmlk abré!ěníj€ho
ď
ď
e/

n@dkladněo ásil připadíý poŽir fu olúašoúupoáe.
posky'boutosbni podoc fu q/4áni velitele zá.qbu'
poslqa.out v píipadénutlosti m lTád|fui velitele zisahu i věqou

Fyáclrá o$bE !úi povimé posky'Etoutosobni n€bo Yěcrcu pofuoc' jeŠiž. jí v lom
bn{ni dú]eŽitáokolnoí' rebo jeýliž€ by se \Ftavila vááému otJoŽeni ýb€ n€bo osoby
4'

Fy'ctá osobanesni:

bezdlivodněpřivolatjednolkuHZs rcbo aeuží linku tisňovébo
voláni.
p'ovádělpráa, kleé nobou vésike vaiku poŽáJu'
pÓškobvá! nebojiÓat aeúívát RHP,
onézi! neboeenoáit pouzitlnástupni.hploch'
používal
bď€vné oaačeíivoádel íebolodl Ý bďách Po'
prcÝiděl qlaloÝjni porostů
Po.ušenlnůž bÍ Y připaděÓaplněíistulkovépodst.typřsfupkúposlihnutopokulouaŽdo
(č'
yýš€ 25'000.'
5'

DalšiPodnínkypoŽámib€zp€č.ostj dodrŽovmé
lzickýni osobami:
dodrŽovatpodninlq plo Prcvoz lepclných ařiuni
popelu do plsbolých nádob.
utládáni žnavého

-.1,

(zimi

obdob''

loniíy a kouiovody Údřovat v l*hnickém sbvu á povád& praýidelnéÍ€vire'
dbát na skladováni pených paliý' LTo ajiných topnýchlátek.
dbalna !holne s.|ado\eilakl fu |c(h3t'on\ ffovÁÍcÚ '
dbát m po!žíván'a skládovánj hollavých a rfsoce hoilar'ch lálek'
v jednotlÝý.h řado\ach geážích lř úl&al 40 l PHM pÚ o$bni a 80 l PHM pro

člárck v

'.díot|.! poáríi octfu úy

v něstysinenij€dnotkarizs mi JsDHo . snouýas JsDlto celákoýice'
č|íúÓkvI
zdojc požímívody
zdmj vodyje použivfuvodli tok lery Labe-Prc óerpánÍvody z
Jďo tnalý a neýyčerpatelný
ilky Lab. jsou uzpúrcbúynájezdy pro daboý&I le.hnjku' Dae jsou zd€ ÝenkobI
podzeMi ' oadzemi hydfuty' kteI! jsou pŘvid€lně loítolovály a je ledm poť€bná
blizkosti atopená
dokM€nlae o jejich reúzich.Jalo dalšimožnýzdrcj vodyř v íedaleké
je
ják
dopE\'],
vody.
piskovla ,.Malviný.'kde nož.oý
sáni' lak i dálkové
čBrck \.II
ohl!šovny požáru
Jalo ot lašofu požásj e Urěenas1.!icel1z s stani BoI€slav t€lefoÓ ] 269] l 860
člúuÍadyněstyse
a dáe tFalébydliš1é
124 t91 861
MydiY€
č
kovÁ
MvDi Jitka
604662241
711115242
ó08028902,?2502] 815p'HMl '
v€lilel JsDHo celÁtovic€
0?7027p' sidne!
604] l5 75] p'I(rejči,777
zástup@velit€l€ JsDHo celátovitr
326929||1.12ó929I0|
9 5 08 6 1 2 0 0 . 7 2052 57 1 0
326991239
Čldnekr"1ll
zpfuor'rThlál€ t ripožámlhopop|'chu
a M' sdce
telefonicky!a čislďh J' Mysliv€ěko!é, v'vojtiŠkové
aolánin ÍloŘi nebo'llučoinkovoÚch tyčí
\$íláníň bělly HoRl nislíin rozhlM
o.oba na oh Áovm po2e ý hdl Íozál1Mi poo|rhoqňi ŠméŤiJmi

sau

Ó{ú.kIx

drLárých tel€|o!.ícl čí!€l

150
158
155
3269ý 860
1239
840850860
3269l\ 377.326905
a25,
326902922

Hzs slaráBol€siev

Člln.kx

zóvě.očrá !g.l.oýG!I
( o!ěl€Di požá.nlhořádu něsty9 je ť€be alesPoňj€d!o! Dčněprcvéstcúčeíi.DÁle j€.lrcu
mč.ě prcÝ&t aklulizlci požáúÍ[ iádu včelněaktu..lia.e te'efoírÍchčIýl'

To'noozv č'1/2010
* mluje ozv č.3/2002.
Tato ob@ně ávMá

mistostarcslka

'lbláška nóývÁ účifuos1idne 11'l '2011

M\Dr. JitkaMýglivďkÓvá
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vyNálka byla $hva@ 4fupit€Iltvm městyý rlíe|22'12'2010
(vyvčšeÚ
Datú vyhlášenl
dn€ | 28'l2'2010
dn€:11'1.2011
drc;11.1.2011
vyblášk!zástá.ÁnaokÚ lv
dei I1,1.2011
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