Město Planá

Řád ohlašovny požárů v Plané
(Aktualizace k 8.1.2018)
Tento řád je vydán v souladu s § 13 Nařízení vlády ČR č. 172 ze dne 18.4.2001 k provedení
zákona o požární ochraně.
I.
Řád upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v Plané a jejích částech, vyhlášení
požárního poplachu zásahové jednotce požární ochrany v Plané a její vyslání na místo
události, oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko a pravidla pro
vyhlášení požárního poplachu včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích
prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.
II.
V Plané není v současné době zřízena ohlašovna požárů s nepřetržitou službou.
Požáry se hlásí na telefonním čísle 150.
Na území města Planá lze hlásit požár v dále uvedených objektech, které jsou označeny
tabulkou „Zde hlaste požár“:
Budova radnice, náměstí Svobody l
Požární zbrojnice, Plzeňská ul. č 296
III.
Požární poplach pro příslušníky výjezdové jednotky SDH vyhlašuje operační středisko
KOPIS – Krajské operační a informační středisko Plzeňského kraje se sídlem Planá,
Kaplířova 9, takto:
1. Požární sirénou signálem v délce 25 s stálý tón – 10 s pauza - 25 s stálý tón
2. Mobilními telefony, formou přijetí textových a hlasových zpráv ze zařízení KANGA
PLUS.
Siréna je umístěna na střeše domu č.p. 293 (poliklinika) a záložní na střeše hasičské zbrojnice
v Plzeňské ulici č.p. 296
V případě poruchy spojovacích prostředků nebo sirény bude poplach vyhlášen sirénami
požárních vozidel.
IV.
Součástí řádu ohlašovny požárů v Plané je
a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
okresu Tachov (příloha l a 2)
b) přehled důležitých telefonních čísel

Tísňové volání :
Univerzální tísňová linka
Ohlašovna požáru
Zdravotní záchranná služba
Policie ČR

112
150
155
158

Další důležitá čísla:
KOPIS Plzeň
Hasičský záchranný sbor Tachov
Policie ČR Obvodní oddělení Planá
Okresní ředitelství Policie ČR Tachov
Poliklinika Planá (praktičtí lékaři)

950 330 110 nepřetržitě
950 321 111 nepřetržitě
974 794 115 v pracovní době
974 337 111 v pracovní době
dr. Kulová 374 694 152 v pracovní době
dr. Kučera 374 798221 v pracovní době
dr. Marešová 374 798 056 v pracovní době
dr. Jungr 374 782 261 v pracovní době

Západočeská plynárenská – poruchy plynu
ČEZ distribuce
– poruchy elektro
Vodoservis Planá - poruchy vody
Městský úřad Planá
Starostka
Místostarosta
Velitel zásahové jednotky SDH Planá

1239 nepřetržitě
800 850 860 nepřetržitě
374 798 842 v pracovní době
721 437 521 v mimopracovní době
374 752 911 v pracovní době
774 660 019
774 680 019
724 749 958

Schválila Rada Města Planá dne 11.6.2003.
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