Na temelju točke 8. b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (NN 4/21) i na temelju
članka 4. Plana operativne provedbe, načelnik općine Bol je dana 12. ožujka 2021.
godine donio

PLAN
MOTRENJA , ČUVANJA I OPHODNJE
NA OTVORENOM PROSTORU ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA
OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
NA PODRUČJU OPČINE BOL
ZA 2021. GODINU
1. MOTRILAČKO-DOJAVNA SLUŽBA
Motrilačko-dojavna služba, u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2021. godine, a po
potrebi i duže organizirat će se na slijedeči način:
1.1.Motrilačka postaja “Vidova Gora” bit će ustrojena u vremenu od 00-24 sata u
organizaciji JP “Hrvatske šume”- Šumarija Brač i općina Bol će preko DVD-a “Bol” i
Županijskog centra 112 osigurati stalnu vezu sa navedenom osmatračnicom. Veza će
se organizirati i putem mobilnog telefona u suradnji sa JP “Hrvatske šume”- Šumarija
Brač.
MOBITEL.br. 098 394-185
1.2.Sa motrilačkim postajama “Sv. Nikola”, „Zastražišće“ i „Likova Glava“ na
otoku Hvaru sa koje se vidi područje općine Bol i južni dio otoka Brača, a koja će
biti ustrojene od strane JP “Hrvatske šume”-Šumarija Hvar, općina Bol će preko
DVD-a Bol i Županijskog centra 112 osigurati stalnu vezu sa navedenim
motrilačkom postajom.
Veza će se osigurati i sa mobilnom telefonijom u suradnji sa JP “Hrvatske Šume”Šumarija Hvar te putem radio veze na 8. vatrogasnom kanalu.
MOBITEL br.098 393-813
1.3. Motrilačka postaja "INA"u Bolu biti će ustrojena u suradnji sa DVD-om "Bol"
za razdoblje od 1 lipnja do 15 rujna 2021. godine i to u vremenu od 07.00 do 24.00
sata svakodnevno.
Motritelj će imati stalnu vezu sa dežurnim vatrogascem - telefonistom u prostorijama
DVD-a Bol i to putem telefona i putem mobitela.
TELEFON br.635-119,

MOBITEL BR. 091 544 05 08 i 098 1719 694

2. SLUŽBA OPHODNJE
Na području spomenika prirode Zlatni rat bit će organizirana izviđačkopreventivna patrola koju će sačinjavati dva člana vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i
to u vremenu od 9.00 do 18.00 sati kada na tom području boravi največi broj kupača,
posjetitelja i vozila i u vremenu od 22.00 do 06.00 sati kada na tom području boravi

veći broj posjetitelja noćnog kluba 585. Navedena izviđačko-preventivna patrola imat
će stalnu vezu sa dežurnim vatrogascem-telefonistom u prostorijama DVD-a "Bol" i
to putem ručne radio-stanice i bit će ustrojena u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna
2021. godine, a po potrebi i duže.
2.2 Na ostalom području općine Bol bit će organizirano povremeno izviđačkopreventivno patroliranje dva člana vatrogasne postrojbe DVD-a "Bol" i to u vremenu
od 07.00 do 21.00 sat na navalnim vatrogasnim vozilom DVD-a "Bol". Navedeno
navalno vozilo je opremljeno sa radiostanicom i biti će u stalnoj vezi sa dežurnim
vatrogascem-telefonistom u prostorijama DVD-a "Bol".
3. ZABRANA NEKONTROLIRANOG I NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I
BORAVKA U POJEDINIM GRAÐEVINAMA ILI POVRŠINAMA
OTVORENOG PROSTORA U VRIJEME VELIKE OPASNOSTI ZA
NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA
3.1 Stav je načelnika općine Bol da takve građevine i površine otvorenog prostora na
podrućju općine Bol, a koje su u vlasništvu općine Bol ili općina Bol sa njima
gospodari i raspolaže, ne postoje.
5.Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku
općine Bol.
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