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Zastupitelstvo obce Bohy se na svém zasedání dne 30.12.2021 usnesením č. 56/2021 vydalo
na základě § 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb., dále jen „zákon o požární ochraně“)
dokumentaci:

Zabezpečení preventivně výchovné činnosti
na úseku požární ochrany
Článek 1 - Účel
1. Povinnost věnovat se výchovné činnosti na úseku požární ochrany je dána Zákonem
č.133/1985 sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů:
1.1. Obec a obecní úřad - §29, odst. 1, písm. n): „Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost.“
1.2. Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící
na úseku požární ochrany - §75, odst. 1, písm. d): „Občanská sdružení, veřejně
prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku PO pomáhají při
plnění úkolů na úseku PO zejména tím, že se podílejí na činnosti směřující k
předcházení požárů, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a
mládeží“
2. Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
obsahuje zejména:
2.1. Rozpracované zaměření preventivně výchovné činnosti dle místních podmínek
• preventivní výchovná činnost se převážně zaměřuje na děti předškolního a
školního věku
• preventivně výchovná činnost u členů SDH je prováděna na Valných hromadách,
které jsou svolávány minimálně jednou za kalendářní rok
• preventivně výchovná činnost u ostatních obyvatel je prováděna dle potřeby
formou uvedenou v článku 3, odst. 1.2
2.2. Plán preventivně výchovné činnosti na roční období
• valná hromada SDH
• vedení kolektivu mladých hasičů
• ukázka techniky a prohlídka požární stanice HZS Plzeňského kraje
• soutěž mladých hasičů
2.3. Vyhodnocení preventivně výchovných činnosti
• starostka obce bude vždy koncem kalendářního roku seznámena s vyhodnocením
těchto činností
3. Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s Hasičským záchranným sborem
kraje, Sborem dobrovolných hasičů obce a občanskými a obecně prospěšnými
společnostmi a spolky působící v obci.
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Článek 2 – preventivně výchovná činnost
1. Je směřována cíleně, a s rozdílným zaměřením okruhům obyvatel k:
• veřejnosti jako takové
• právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
• dětem předškolního věku
• mládeži v době základní školní docházky
• mládeži středoškolské
2. Je časově rozložena na možnosti jejího naplňování na období:
• krátkodobé
• střednědobé
• dlouhodobé
3. Je zajišťována:
• ministerstvem vnitra
• hasičským záchranným sborem kraje
• sborem dobrovolných hasičů obce
• obcí
• občanskými a obecně prospěšnými společnostmi a spolky působících v obci
Článek 3 – organizace preventivní a výchovné činnosti obce
1. Obec v rámci spolupráce s HZS Plzeňského kraje a Sbory dobrovolných hasičů v obci:
1.1. Propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany, a to formou:
• informací na internetových stránkách, úřední desce
• plakátů, letáků apod.
• přednášek nebo krátkých informací na veřejných akcích obce
1.2. V období se zvýšeným požárním nebezpečím (topná sezóna) podává informace:
• o možném požárním nebezpečí
• jak předcházet požárům
• jak se zachovat při požáru nebo jiné mimořádné události
1.3. V období mimořádných klimatických podmínek (např. sucho):
• operativně informuje občany o nebezpečí vzniku požáru
• informuje o stanovených preventivních opatřeních
Tento dokument nabývá účinnosti dnem schválení.
Bohy, 30. prosince 2021
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Lenka Havlíčková
starostka
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Vendula Soukupová
místostarostka

