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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
Požární poplachové směrnice jsou zpracované v souladu s § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném
znění a § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci) a vymezují činnosti osob při vzniku požáru.

1. Povinnosti osoby, která zpozoruje požár
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky. Nejde-li požár
uhasit vlastními silami, okamžitě vyrozumí ohlašovnu požáru, aby byl vyhlášen požární poplach.
2. Způsob vyhlášení požárního poplachu
a) Sirénou, signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény (25 sec.
tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), po dobu jedné minuty (obecní rotační siréna je instalována na budově
prodejny se smíšeným zbožím na adrese Buková u Příbramě č.p. 15-ovladač sirény je umístěn na vnější
stěně budovy), případně obecním rozhlasem (ústředna bezdrátového obecního rozhlasu je umístěna v
kanceláři obecního úřadu Buková u Příbramě č.p. 109) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, nebo signálem
napodobující hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ” po dobu jedné minuty (je jednoznačný a
nezaměnitelný s jinými signály) a oznámením místa požáru.
b) V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci
vyhlašuje spojkou, pomocí SMS zpráv, informací o mimořádné situaci telefonem na určené členy jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Buková u Příbramě, případně dopravním prostředkem vybaveným
audiotechnikou (mobilní požární technika).
Po vyhlášení poplachu musí být ihned telefonicky vyrozuměno Krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje prostřednictvím místní telefonní linky. V případě
poruchy telefonního spojení bude použit mobilní telefon.
3.
Oznámení požáru na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje – tel. číslo 112 či 150
Hlášení obsahuje: kdo volá; kde hoří (přesná adresa); co hoří; telefonní číslo, z něhož je voláno
Osoba oznamující vznik požáru počká na zpětný telefonát z Krajského operačního a informačního střediska
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
4. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu
Osobou odpovědnou za řízení zásahu je velitel zásahu (VZ). Do příjezdu jednotky Hasičského
záchranného sboru (HZS) je VZ velitel jednotky dobrovolných hasičů obce. Pokud nebude zásah účinný,
soustředí se veškerá činnost na evakuaci osob, zvířat a případně materiálu. Za evakuaci odpovídá VZ,
který je dále zodpovědný za to, že jsou ohrožené prostory zcela opuštěny. Po příjezdu jednotky HZS
důležité informace oznamuje veliteli jednotky HZS (nový velitel zásahu) a všichni hasiči se plně podřídí
rozkazům VZ, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších prací. Ostatní osoby jsou
povinny se zdržovat mimo ohrožené prostory a neztěžovat zásah jednotek požární ochrany.
TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
HASIČI
150
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (IZS)
112
POLICIE ČR
158
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
TELEFONNÍ ČÍSLA POHOTOVOSTNÍCH A HAVARIJNÍCH SLUŽEB
Energetika (ČEZ)
800 850 860
Vodovody a kanalizace (1SČV)
840 111 322
Plyn (Innogy)
1239
DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Ohlašovna požáru obce Buková u Příbramě (OÚ pevná linka)
318 625 507
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