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Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

 

Plán preventivně  výchovné činnost i  na úseku požární  ochrany  

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Plán preventivně výchovné činnosti je vydáván za účelem splnění povinnosti obce v její samostatné 

působnosti na úseku požární ochrany dle § 29 odst. 1 písm. i) a n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, v platném znění, a § 14 odst. 1 písm. a) Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 

o požární ochraně, v platném znění, dle místních podmínek v Městském obvodě Ústí nad Labem – 

Střekov (dále jen „MO Střekov“). 

2. Provádění preventivně výchovné činnosti je možné za předpokladu, že budou spojeny síly 

a prostředky jak Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), 

obce, tak i občanských spolků působících na úseku požární ochrany. 

Čl. II 

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 

1. Dlouhodobá preventivně výchovná činnost zahrnuje: 

a. Zodpovídání otázek týkajících se zajišťování požární ochrany fyzickým nebo právnickým 

osobám, a to pod metodickým vedením HZS Ústeckého kraje. 

b. Zveřejňování informací z oblasti požární ochrany na webových stránkách MO Střekov, 

v radničním zpravodaji, prostřednictvím sociálních sítí a jiných aplikací (např. Mobilní rozhlas). 

c. Propagaci činnosti hasičů při akcích pořádaných MO Střekov (ukázky hasičské techniky 

a výbavy, výstavy, soutěže pro děti apod.). 

2. Krátkodobá preventivně výchovná činnost spočívá ve zveřejňování aktuálních informací o nebezpečí 

vzniku požárů a o stanovených preventivních opatřeních na webových stránkách MO Střekov, 

na úřední desce, v radničním zpravodaji, sociálních sítích a jiných aplikacích (např. Mobilní rozhlas). 

3. MO Střekov v rámci preventivně výchovné činnosti spolupracuje s HZS Ústeckého kraje, Jednotkou 

sboru dobrovolných hasičů Střekov, Sborem dobrovolných hasičů Střekov a Sborem dobrovolných 

hasičů Svádov. 

4. Plán preventivně výchovné činnosti pro rok 2022 bude plněn prostřednictvím těchto událostí: 

a. Novoroční ohňostroj (leden) 

b. XXIX. Střekovský ples (únor) 

c. Den otevřených dveří s ukázkami hasičské techniky (duben) 

d. Otevírání řeky (květen) 

e. Závod J. Piekeho v hasičském sportu (září) 

f. Lampionový průvod (říjen) 

g. Rozsvícení vánočního stromu (listopad) 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

Rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany na území MO Střekov 

pro rok 2022 bylo schváleno na schůzi Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 10. 11. 

2021 usnesením č. 1003/73R/21. 

 

_______________________________ 

Mgr. Pavel Peterka, 1. místostarosta 


