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2 
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k rukám starosty (-tky) 

 

k rukám statutárního orgánu 

Pozvánka na náhradní odbornou přípravu strojníků JPO V a VI 

Na základě § 26 odst. 2) písm. 1) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o PO) a v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR 3/2014 

z 27. ledna 2014, organizuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor 

Domažlice odbornou přípravu strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) k získání 

nebo k prodloužení odborné způsobilosti. Původní březnové termíny byly zrušeny kvůli 

omezením proti šíření nového typu koronaviru, a proto vyhlašujeme náhradní. Odborná 

příprava proběhne v prostorech požární stanice Domažlice areál Petrovická dle následujícího 

harmonogramu, který je mj. uveden na http://www.hzscr.cz/clanek/prehled-kurzu-odborne-

zpusobilosti-a-specializacnich-kurzu-uo-domazlice.aspx : 

 

 

 

Místo konání: požární stanice Domažlice areál Petrovická 

Druh odborné přípravy Termín Čas 

S 16 - Odborná příprava strojníků JSDH kategorie JPO 

V a VI k získání či prodloužení osvědčení o odborné 

způsobilosti disponující CAS či AS. 

24. 6. - 25. 6. 2020    

  (2 dny) 

08,00-

16,00 

S 8 - Odborná příprava strojníků JSDH kategorie JPO V 

a VI k získání či prodloužení osvědčení o odborné 

způsobilosti (jednotka vlastní DA či pož. stříkačku). 

26. 6. 2020 

(1 den) 

08,00-

16,00 

Účast je nutná v celém termínu konkrétní odborné přípravy. Během odborné přípravy je člen vybaven pracovním 

stejnokrojem II. Všechny kurzy se přihlašují elektronicky na výše uvedené internetové adrese! 

 

 

 

 

Upozorňujeme Vás, že podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), je Vaše JSDH v kategorii JPO-V a 

VI, to znamená 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 2 strojníci a 4 hasiči. Přehled o platných 

držitelích osvědčení velitel a strojník, kteří by měli v roce 2020 prodlužovat svoji odbornou 

způsobilost, je zobrazován v aplikaci Port.all (https://jsdh.izscr.cz/), do které mají zřízen přístup 

všechny JPO cestou svých velitelů jednotek. 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Plzeňského kraje 

Územní odbor Domažlice 

Břetislavova 158, 344 01 

Domažlice 

*HZSPX008I1GJ* 
HZSPX008I1GJ 

mailto:podatelna@hzspk.cz
http://www.hzscr.cz/clanek/prehled-kurzu-odborne-zpusobilosti-a-specializacnich-kurzu-uo-domazlice.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/prehled-kurzu-odborne-zpusobilosti-a-specializacnich-kurzu-uo-domazlice.aspx
https://jsdh.izscr.cz/


 

 

 

V souladu s § 29 odst. 3) písm. a) zákona o PO Vás žádáme, o zabezpečení účasti Vašich 

strojníků na uvedené odborné přípravě. V případě neobsazení funkcí v jednotce způsobilými 

osobami je jednotka dle §18 vyhlášky neakceschopná! 

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                     

                                                                plk. Ing. Václav Petržík 

                                                                     ředitel ÚO Domažlice   

 


