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Školení preventistů III. stupně 21.4.2007 od 8:30 v Domažlicích 

Poznámky si zapsal Lubomír Wurm, SDH Hříchovice.
Školení zahájil a ukončil vedoucí okresní odborné rady prevence Josef Zíka z SDH Milavče.
Školil major ing. Václav Petržík z HZS Domažlice.

Zákon o požární ochraně 133/85 + novelizace.

Časopis 112 (dříve 150) – v čísle 3 letošního roku byla statistická ročenka za rok 2006.
Na okrese Domažlice 800 výjezdů, z toho 102 požárů (12.1. RD v Mutěníně 1,5 mil. Kč škoda – úmysl, 6.6. tržnice na Babyloně 3,5 mil. Kč škoda – nesprávná obsluha tepelného spotřebiče, 24.6. chata na Babyloně  přes 1 mil. Kč škoda, seník v Koutě přes 2 mil. Kč škoda – úmysl, pachatel ze Kdyně dopaden).

§17 – povinnosti občanů
Povinnost nahlásit každý požár ve svém objektu nebo při své činnosti, i když ho sám uhasí. Nutné nejen ze zákona, ale i pro pojišťovnu.

Vzdálenosti hořlavých předmětů:
50 cm před akumulačními kamny, 30 cm před kamny, 60 cm od sporáku na vaření, 80 cm před krbem a 40 cm do boku

Nesmí se provádět vypalování porostu.
Na svém pozemku lze pálit suchý rostlinný odpad, musí být příznivé počasí (nikoli vítr), musí být dozor osoby starší 18 let, kouř nesmí obtěžovat okolí, ... Nedělat velký oheň, ale pomalu přikládat. Obec může pálení zakázat zcela, ale musí dát možnost odkládání takového odpadu.
Podnikatel má další povinnosti – bezpečnostní opatření, …

Pálení v lese:
Lesní zákon zakazuje oheň v lese a 50 m od něho, ale jsou výjimky při hospodaření v lese (pálení větví). Stejné podmínky jako výše a další:
mít základní hasební prostředky (lopata, krumpáč), ohniště musí být okopané až na minerální prsť, opustit až po dohoření, případně zaházet zeminou. 
Místo by měl stanovit lesní hospodář, musí být dostatečná vzdálenost od stromů (10-15 m při ručním pálení, při strojovém ještě dále).

Veškeré pálení je nutno ohlásit operační středisko HZS Plzeňského kraje, č. tel. 950 330 211 (lze volat i na 112). Tři dny dopředu – především právnické osoby, u občanů se toleruje i doba kratší. Hlásí se místo, případně i trasa příjezdu pro požární techniku.

Popel z domácnosti ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob

Při požáru je každý občan povinen poskytnout věcnou pomoc, může žádat náhradu do 3 měsíců od zjištění, do 2 let od události.

Propan-butan je těžší než vzduch, nesmí být na slunci, v garáži, …

Pohonné hmoty: v garáži s osobním autem max. 40 l, s nákladním autem max. 80 l, v hromadných garážích vůbec.

Brikety jsou nejvíce náchylné na samovznícení – měly by být na suché podlaze a oddělené od mouru.

Čištění komínů:
Vyhláška 111/81 sb.
Spotřebič na tuhá paliva do 50 kW: 6x do roka (není nutno v létě, pokud se netopí), v rekreačních objektech 1x za rok.
Spotřebič na tuhá paliva nad 50 kW: 4x za rok (širší komín)
Plynový spotřebič: 2x ročně s komínovou vložkou, 6x ročně bez ní
Čistit komín si může občan sám, kominík nemá právo udělovat pokuty, ani jimi vyhrožovat.

 V garáži nesmí být spotřebič na tuhá paliva.

Přestupek může být pokutován do 25 tis. Kč.

Sirény:
Každá první středa v měsíci zkouška sirén: zkušební tón – nepřerušovaný – 2 minuty.
Svolávání hasičů: 25 s tón ve stejné výši, 10 s pauza, opakuje se.
Všeobecná výstraha: Kolísavý tón 140 s – mělo by být doplněno informací, oč jde.

