Zápis z jednání ORPOO ze dne 15.9.2020
Přítomen: Jakub Jašek, Michal Oplt
Hosté: Denisa Neuberová, Filip Jankovec – zástupce ORPO Praha – západ

Vzhledem k velikosti členské základny MSH Praha se nebude dělit odborná rada
prevence a ochrany obyvatelstva na dvě nezávislé rady. V říjnu byla nominována nová
rada pro volební období 2020-2025.
Návrh na člena ÚORP SH ČMS J. Krtek – SDH Kbely a návrh na člena ÚORO SH
ČMS B. Martínek – SDH Braník a M. Rada bude vedoucí pracovní skupiny pro ochranu
obyvatelstva.
Členové ORPOO – D. Radová, M. Rada T. Kuncová, M. Oplt, J. Čermák, Zdeněk
Salátek, M. Marysková, J. Markuci, B. Mrozek – zástupce HZS, J. Růžička – zástupce
HZS, M. Velebil – zástupce HZS, M. Fridrich – zástupce HZS, L. Palzerová – zástupce
HZS, návrh na přijetí J. Kuklová – zástupce MHMP
Podáváme návrh na začlenění zástupců ORPO Praha – západ, případně zástupců
ORPO Praha – východ do rady ORPOO MSH Praha, kdy se jednání naší rady budou
účastnit zástupci Prahy západ.
Zjistit, zda je možné domluvit mezikrajskou výpomoc v rámci společné spolupráce
prevence a ochrany obyvatelstva.
POOD DM 2020 – do 23.10.2020 odevzdat výsledky krajského kola na kanceláře SH
ČMS, dne 12.11.2020 by mělo proběhnout slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola,
a to ve zbrojnici Praha – Radotín. V případě, že nebude možné uskutečnit slavnostní
vyhlášení, tak je zde varianta, odeslat ceny a diplomy na organizaci, která zaslala
práce přihlášených účastníků.
14.-15.11.2020 se měl konat kurz HZS Praha pro Specialisty ochrany obyvatelstva –
kurz zrušen.
21.11.2020 – je plánován podzimní seminář prevence – kurz se z důvodu situace
covid19 nebude konat, platnost prolongace se prodlužuje o 1 rok, tj na 6 let;
Kurz Technik ochrany obyvatelstva – termín bude upřesněn se zástupcem HZS,
Instruktor preventivně výchovné činnosti v ochraně obyvatelstva 13. a 27.3.2021
Plán práce – nejlépe by bylo vhodné zaměřit se na povodně a legislativu (evakuace,
kontroly apod.), nejlépe fungovat dle „Specialistů ochrany obyvatelstva“, zjistit
komunikaci s obcemi. V roce 2021 provést revizi zachycovače pádu pro soutěž Prague
Fireman race. Promyslet, zda konat soutěž „TFA“ společně s další akcí, která se koná
na společném místě – září 2021. Podílet se na spolupráci konání soutěže Prahy západ.

Plán činnosti sepíše do 19.10.2020 J. Jašek a v rámci ORPO se bude elektronicky
připomínkovat.
15.9.2020 přišla pošta z SDH Písníce – POODM20
Od starosty MSH Prahy přišly nové propozice na POODM pro rok 2021 – propozice
budou přepracovány pro podmínky MSH Praha.
Realizace přívěsů ochrany obyvatelstva byla odložena na rok 2021.
Slavnostní ocenění za spolupráci příslušníkům HZS Praha bude upřesněno na jednání
VV MSH Praha.
Zástupci Prahy západ informují o konání dětských soutěží, které se konají i v rámci
ochrany obyvatelstva a prevence – informace budou poskytovány do sborů hl. m.
Prahy prostřednictvím rady mládeže.
Na závěr je nutné aktualizovat seznam členů ORPOO na google groups, aktualizovat
seznam členů na stránkách mshpraha.cz a zajistit kontakty na členy.
Další konání rady ORPOO dle plánu práce dne 19.10.2020.

