Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Sídlo ohlašovny požáru: vstup do firmy BOS spol. s r.o., Růžová ulice č. 19, Ladná
Číslo telefonu: 519 355 136
Ohlašovnu požáru obsluhují zaměstnanci společnosti, kteří jsou na směně. Ve společnosti je
nepřetržitý provoz. U vstupu do společnosti je zvonek, kterým se přivolají zaměstnanci
společnosti. Zaměstnanci společnosti umožní přístup k telefonnímu přístroji u vstupu do
administrativní části provozovny.
Tento požární řád určuje postup v případě vzniku požáru.
1.
Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru.
Ten, kdo ohlašuje požár, musí oznámit tyto údaje:
− objekt, který je požárem zasažen,
− jaké hoří materiály, rozsah požáru,
− jméno, adresa a číslo telefonu osoby, která hlásí požár,
− nejvhodnější příjezdová cesta,
− v případě pochybnosti o věrohodnosti podávané telefonní zprávy provést zpětné ověření
hlášení.
2.
Po přijetí hlášení o požáru vyhlásit požární poplach místní jednotce požární ochrany.
Požární poplach se vyhlašuje sirénou při dodržení tvaru signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin
vypnuto a 25 vteřin zapnuto. Siréna je ovládána dálkově z operačního střediska hasičského
záchranného sboru.
Telefonem se oznámí údaje zjištěné dle odstavce 1 veliteli Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, číslo telefonu 737 609 658.
3.
Po vyhlášení poplachu se provede oznámení požáru na operační a informační středisko
hasičského záchranného sboru na telefonní číslo 150, případně 112. Sdělí se zjištěné údaje dle
odstavce 1, dále telefonní číslo ohlašovny požáru, jméno a příjmení toho kdo požár ohlašuje.
Popřípadě vyčká na zpětný telefonní dotaz.
4.
V případě poruchy sirény (výpadek el. energie) se telefonicky ohlásí požár na číslo telefonu
150.
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5.
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany, výpis z požárně poplachového plánu pro
území obce Ladná.
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6.
Tísňová telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor
Evropské tísňové číslo
Služba rychlé lékařské pomoci
Policie

150
112
155
158

Přehled důležitých telefonních čísel
E.ON – správa elektrických sítí
Jihomoravská plynárenská, ohlašovna poruch
Vodovody a kanalizace Břeclav

800 225 577
1239
519 304 666

V Ladné dne 9.5.2011

Schválila: Renáta Priesterrathová – starostka obce

V Ladné dne 9.5.2011
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