
 

Plán  preventivně výchovné činnosti v oblasti požární 
ochrany na rok 2021 

  
Pro splnění § 29 odst. 1 písm. n) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů obec PERÁLEC ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Východočeského kraje  zpracovalo tento plán preventivně 
výchovné činnosti na rok 2021  
 
Preventivně výchovná činnost obce v roce 2021 se zaměří na:  
 
1. Metodickou pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární 
ochrany poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně.  
Tato pomoc spočívá v tom, že obyvatelé obce mohou vznášet dotazy týkající se 
požární prevence. Písemné dotazy mohou odevzdávat v době úředních hodin na 
Obecním úřadě Perálec s uvedením adresy tazatele. Odpověď dotazovanému bude 
odeslána či v případě uvedení telefonního čísla zodpovězena v co nejkratší době 
maximálně však do 30 dnů od vznesení dotazu.  
 
2. Obec bude pokračovat ve spolupráci s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné 
činnosti.  
 
3. Obec bude pokračovat ve spolupráci s občanskými sdruženími, veřejně 
prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku 
požární ochrany.  
 
4. Obec bude informovat občany o činnosti hasičů při akcích pořádaných obcí a na 
vývěskách Obce Perálec. Rozhlasové relace- podle období a situace (topné období, 
rozdělávání ohňů v přírodě, období sucha, a pod). Den otevřených dveří –předvedení 
techniky a vybavení místní hasičské zbrojnice. 
 
5. Obec bude propagovat a podporovat soutěže v požárním sportu. 
 
6.  Obec bude prostřednictvím SDH obce i SDH  okolních,  seznamovat děti MŠ a žáky 
ZŠ s požární prevencí, předvedení hasičské výstroje, seznámení s činností jednotky, 
s ukázkou  požární techniky a jejich použitím. 
 
7 . Obec nadále informuje občany o požární prevenci pomocí placeného portálu 
„Záchranný kruh“, zveřejněného  na webových stránkách PERÁLEC  www.peralec.cz 
 
8.  Obec dále bude informovat  občany BEZPEČNOSTNÍM DESATEREM, vydaným 
Ministerstvem vnitra ČR,  zveřejněním  na webových stránek obce, 
 
Zpracovala: Milada Drahošová, starostka obce   Perálec 
 
V Perálci dne  10.května 2021 
                                                                                            Milada Drahošová v.r. 

                                                                                               Starostka obce 

http://www.peralec.cz/


 

 

 

 

 

 


