ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
_________________________________________________________________________________________

Č.j. HSAA-1189-3/2016

V Praze dne :
Počet listů: 4
Přílohy: 0

Zápis o kontrole jednotky SDH
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené dne 9. 8. 2016
dle ustanovení § 31 odst. 1. písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
Kontrolovaný subjekt:

jednotka SDH ………

Velitel jednotky:

JPO ..

……………………..

Cílem požární kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně ve stanoveném rozsahu týkajících se akceschopnosti a výkonu služby
jednotky. Dále bylo při zahájení kontroly upřesněno, že kontrola bude zaměřena zejména na
početní stav jednotky, odbornou způsobilost, vedení odborné přípravy členů jednotky,
zdravotní způsobilost a ostatní dokumentaci související s akceschopností jednotky.
Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
ve stanoveném rozsahu bylo na základě předložených dokladů, jednáním se zástupci jednotky
SDH a fyzickou kontrolou zjištěno:

Jednotka SDH:
1.

Početní stav jednotky SDH

Zjištění: 1+…. .- splňuje podmínky vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. (dále jen vyhláška
o jednotkách PO).
2.

Kontrola techniky jednotky SDH

Zjištění: Vozidla v souladu s evidencí HZS hl. m. Prahy. Technické prostředky a
požární příslušenství uloženo v garáži a ve skladech v čistém a suchém prostředí splňuje podmínky vyhlášky o jednotkách PO. Barevné provedení na vozidlech je
v souladu s vyhláškou o jednotkách PO

3.

Zřizovací listina JPO a dohoda o členství v JPO

Zjištění: Zřizovací listina předložena, účinná od …………………,
Dohody o členství v JPO předloženy.
4.
Prokázání odborné způsobilosti osvědčením o odborné způsobilosti funkcí
velitel, strojník, dle § 72 odst. 1 a odst. 5 zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 35 odst.
5 vyhlášky o jednotkách PO. Nositel dýchací techniky.
Zjištění: Celkový počet platných osvědčení o odborné způsobilosti členů v jednotce:
….. x velitel jednotky,
….. x strojník,
….. x nositel dýchací techniky,
….. x obsluhovatel motorové pily.
5. Odborná příprava jednotky
Zjištění: Odborná příprava jednotky vychází z plánu odborné přípravy vydaným HZS
hl. m. Prahy. Témata jsou zpracována do školících okruhů a školení probíhá každý
měsíc. V prezenční listině jsou podpisy školitelů, a podpisy školených členů.
6.
Zdravotní způsobilost – dle § 65 odst. 8 písm. b) zákona o požární ochraně, nařízení
vlády č. 352/2003 Sb.
Zjištění: Zdravotní způsobilost členů JSDH ………….
v souladu s nařízením vlády č. 352/2003 Sb.
Namátkově ověřeno u těchto členů:

je prováděna jedenkrát ročně

…………… – velitel jednotky, datum narození ………, zdravotní způsobilost ze
dne …………...
……………– strojník, datum narození ……..., zdravotní způsobilost ze dne ………..
…………. – hasič, datum narození …………, zdravotní způsobilost ze dne………….

7.

Technik technické služby

Zjištění: …………………… – pověřen od ……………2017.
8.

Technik ochrany obyvatel

Zjištění: ……..x, kurz organizován HZS hl. m. Prahy, osvědčení předloženy.

9.

OOP – vybavení jednotky PO

Zjištění: Členové JSDH ……….. jsou vybaveni zásahovými přilbami ……….,
zásahovými oděvy ……………., pracovními stejnokroji II – od firmy ……………,
zásahové boty ………………. Jednotka si vede evidenci nafasovaných OOP každého
člena a kontroluje jejich stav a vynášecí doby.
10. Dýchací technika
Zjištění: dýchací přístroje …………………, ……x nosič, ……..x tlaková láhev.
Poslední kontrola ……… 2017 revize všech přístrojů a tlakových lahví – vše funkční.
Jednotka nemá vlastní kompresor, plnění tlakových lahví zajištěno u fa. …………….

11.

Chemické obleky

Zjištění: nejsou ve výbavě jednotky.
12.

PHP

Zjištění: …… ks, revize ……… 2017 - fa. ………………
13.

RDST

Zjištění: ……..x vozidlová, ………….x ruční.
14.

Lezecká technika

Zjištění: základní slaňovací technika – předloženy průkazy lezeckého vybavení.
15.

Nastavovací žebřík

Zjištění: dvoudílný – revize dle vyhlášky 362/2005 Sb., uveden do provozu
v roce …………………..
čtyřdílný - revize 2x ročně dle vyhlášky 362/2005 Sb., uveden do provozu
v roce ……….. poslední revize v roce ………. – bez závad.
16.

Kontrola provádění taktických a prověřovacích cvičení
Zjištění: Poslední cvičení bylo provedeno s jednotkami HZS hl. m. Prahy dne ……..
Námětem taktického cvičení bylo …………………... Jednotka SDH e se cvičení
zúčastnila s požární technickou: …………………………………………………….

17.

Kniha ohlašovny požárů.
Zjištění: Kniha ohlašovny požárů je u jednotky SDH ………… vedena. Dosud bez
zápisu.

18.

Kniha událostí

Zjištění: Kniha událostí je vedena v papírové podobě. Jedná se pouze u události
spojené s výjezdem jednotky (dílčí zprávy o zásahu).

