
Roãník 2002

VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  L i b e r e c k é h o  k r a j e

âástka 1 Rozesláno dne 20. února 2002

O B S A H

1. Nafiízení, kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje
2. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami

poÏární ochrany
3. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ
4. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku

poÏáru
5. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu
6. Nafiízení, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í

poãet osob
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) a k provedení § 27 odst. 1 písm. c) zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû) vydává
toto nafiízení kraje:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nafiízením se vydává poÏární poplachov˘
plán Libereckého kraje, kter˘m se vydávají zása-
dy poskytování pomoci pfii hasebních, záchran-
n˘ch a likvidaãních pracích.

(2) PoÏární poplachov˘ plán kraje zahrnuje i popla-
chov˘ plán integrovaného záchranného systému
Libereckého kraje.

(3) PoÏární poplachov˘ plán vychází z plo‰ného po-
krytí území Libereckého kraje jednotkami poÏár-
ní ochrany, stanovuje pfiedurãenost vytypovan˘ch
jednotek pro speciální ãinnosti a zabezpeãuje
souãinnost tûchto jednotek; ve vûcech spolupráce
v rámci integrovaného záchranného systému (dále
jen IZS) na pfiedem dohodnuté souãinnosti mezi
základními a ostatními sloÏkami IZS pro spoleã-
né zásahy pfii likvidaci mimofiádn˘ch událostí.

(4) Souãástí poÏárního poplachového plánu Liberec-
kého kraje jsou i poÏární poplachové plány okresÛ
âeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

§ 2
Hejtman Libereckého kraje

(1) Hejtman koordinuje záchranné a likvidaãní práce
na strategické úrovni, pfiiãemÏ vychází z havarij-

ních plánÛ a spolupracuje s Hasiãsk˘m záchran-
n˘m sborem Libereckého kraje.

(2) Pfii koordinaci záchrann˘ch a likvidaãních prací
zfiizuje hejtman krizov˘ ‰táb u hasiãského zá-
chranného sboru kraje.

(3) Krizov˘ ‰táb kraje na krajské úrovni plní úkoly da-
né právním pfiedpisem1) podle pokynÛ hejtmana.

(4) UdrÏuje prostfiednictvím operaãních a informaã-
ních stfiedisek spojení s krizov˘mi ‰táby sousedí-
cích krajÛ, krizov˘mi ‰táby okresÛ v kraji a s ge-
nerálním fieditelstvím Hasiãského záchranného
sboru âeské republiky.

(5) Hejtman je oprávnûn vyÏadovat pomoc pfiíslu‰né-
ho územního celku sousedního státu a pfiipravovat
její vyuÏití pro provádûní záchrann˘ch a likvidaã-
ních prací, pokud mezinárodní smlouva schválená
Parlamentem âeské republiky nestanoví jinak.

§ 3
Zásady souãinnosti jednotek poÏární ochrany 

pfii ha‰ení poÏárÛ a provádûní záchrann˘ch prací 
na území Libereckého kraje

(1) V‰echny jednotky uvedené v dokumentaci Hasiã-
ského záchranného sboru Libereckého kraje k za-
bezpeãení plo‰ného pokrytí území Libereckého
kraje jednotkami poÏární ochrany úzce spolupra-
cují s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem Libereckého
kraje, kter˘ v rozsahu daném právním pfiedpisem2)

organizuje jejich odbornou pfiípravu a pfiipravuje
podklady pro operaãní fiízení jednotek.

(2) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje mÛ-
Ïe s jednotliv˘mi obcemi uzavírat smlouvy o pro-
nájmu poÏární techniky a vûcn˘ch prostfiedkÛ po-
Ïární ochrany.
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1
NA¤ÍZENÍ 

Libereckého kraje ã. 1/2002
ze dne 5. února 2002,

kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje 

1) Vyhlá‰ka MV ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech integrovaného záchranného systému.
2) Zákon 133/1985 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, o poÏární ochranû.



(3) Zásady spolupráce a koordinace sloÏek integrova-
ného záchranného systému jsou vymezeny práv-
ním pfiedpisem1).

(4) Zásady spolupráce se musí uplatnit zejména pfii ko-
munikaci operaãních stfiedisek jednotliv˘ch základ-
ních sloÏek integrovaného záchranného systému.

§ 4
Zásady souãinnosti pfii mezikrajské pomoci

(1) Na základû potfieb stanoven˘ch v poÏárních po-
plachov˘ch plánech okresÛ Libereckého kraje
uzavírá smlouvy o sousedské pomoci s okolními
kraji Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje.

(2) Stejné zmocnûní platí i pfii uzavírání smluv se
sloÏkami integrovaného záchranného systému.

§ 5
Zásady souãinnosti pfii mezinárodní pomoci

(1) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje je
zmocnûn k uzavírání mezinárodních smluv s okol-
ními státy, zejména v rámci Euroregionu Nisa, pfii-
ãemÏ tím nejsou dotãeny mezinárodní smlouvy
uzavfiené Parlamentem âeské republiky s tûmito
státy.

(2) Formy zapojení do mezinárodní pomoci jsou:
a) vyslání jednotky Hasiãského záchranného sbo-

ru Libereckého kraje,
b) vyslání odborníkÛ,
c) poskytnutí odborn˘ch informací,
d) vyslání sloÏek integrovaného záchranného

systému Libereckého kraje,
e) poskytnutí humanitární pomoci.

(3) K tomu úãelu vytvofií Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Libereckého kraje t˘m odborníkÛ z jednotliv˘ch
oblastí a tím speciální jednotku, která by tvofiila
odfiad vysílan˘ k mezinárodní pomoci.

(4) Poskytování humanitární pomoci je upraveno
právním pfiedpisem3).

(5) Náklady s vysláním této jednotky hradí Liberec-
k˘ kraj.

§ 6
Stupnû poÏárního poplachu

(1) StupeÀ poÏárního poplachu vychází z potfieby na-
sazení sil a prostfiedkÛ jednotek poÏární ochrany
ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pracím.

(2) StupeÀ poÏárního poplachu pfii zásahu sloÏek IZS
pfiedurãuje potfiebu sil a prostfiedkÛ pro záchran-
né a likvidaãní práce v závislosti na rozsahu a dru-
hu mimofiádné události a také na úrovni koordi-
nace sloÏek IZS pfii spoleãném zásahu.

(3) V rámci poplachového plánu se vyhla‰ují ãtyfii
stupnû poplachu; ãtvrt˘ stupeÀ, kter˘ je oznaãen
jako zvlá‰tní, je stupnûm nejvy‰‰ím.

(4) Konkrétní stupnû poplachu a nasazení sil a pro-
stfiedkÛ jsou uvedeny v poÏárních poplachov˘ch
plánech jednotliv˘ch okresÛ Libereckého kraje;
krajská úroveÀ fiízení se vût‰inou pfiedpokládá aÏ
pfii vyhlá‰ení III. nebo zvlá‰tního stupnû poÏární-
ho poplachu.

§ 7 
Územnû pfiíslu‰n˘ poplachov˘ plán

(1) Územnû pfiíslu‰n˘ poplachov˘ plán je poplachov˘
plán integrovaného záchranného systému Libe-
reckého kraje, kter˘ je uloÏen na krajském Ope-
raãním a informaãním stfiedisku Hasiãského zá-
chranného sboru Libereckého kraje a obsahuje
a) spojení na základní a ostatní sloÏky IZS,
b) pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek, vãet-

nû pfiehledu sil a prostfiedkÛ pro potfieby zá-
chrann˘ch a likvidaãních prací na základû
smluvních vztahÛ s fyzick˘mi nebo právnick˘-
mi osobami, jakoÏ i zpÛsobu a rozsahu jejich
povolávání v závislosti na jednotliv˘ch stup-
ních poplachu,

c) v pfiehledu sil a prostfiedkÛ jsou zahrnuty také
ty, které mÛÏe kraj vyuÏít na základû platn˘ch
mezinárodních smluv, jimiÏ je âeská republika
vázána,

d) zpÛsob povolávání a vyrozumívání vedoucích
jednotliv˘ch sloÏek IZS a ãlenÛ krizov˘ch ‰tá-
bÛ.
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3) Nafiízení vlády ã. 463/2000 Sb.



(2) V˘‰e uvedené skuteãnosti jsou zahrnuty v Pfiílo-
hách havarijního plánu Libereckého kraje, kter˘
je uloÏen na Operaãním a informaãním stfiedisku
Hasiãského záchranného sboru Libereckého kra-
je a slouÏí pro potfieby stálého ‰tábu pro likvidaci
havárií.

(3) Poplachov˘ plán kraje se pouÏije, pokud je vyÏa-
dována pomoc v jednotliv˘ch stupních poplachu
a pokud koordinaci záchrann˘ch a likvidaãních
prací provádí na krajské úrovni Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor Libereckého kraje nebo hejtman
Libereckého kraje.

(4) V˘pis z poplachového plánu kraje obdrÏí pro svo-
ji potfiebu operaãní stfiediska v‰ech základních
sloÏek IZS od Hasiãského záchranného sboru Li-
bereckého kraje.

§ 8
Operaãní a informaãní stfiedisko 

Hasiãského záchranného sboru Libereckého kraje

(1) Pfii ãinnosti jednotek poÏární ochrany pÛsobí
operaãní a informaãní stfiedisko Libereckého kra-
je pro potfiebu území celého kraje a pro souãin-
nost s ostatními kraji.

(2) Pro potfieby okresÛ pÛsobí operaãní a informaãní
stfiediska územních odborÛ Hasiãského záchran-
ného sboru Libereckého kraje.

(3) Jednotky k v˘jezdu vysílá operaãní a informaãní
stfiedisko zfiízené pro území, kde má b˘t zásah
uskuteãnûn nebo operaãní a informaãní stfiedis-
ko, které pfievezme zásah do pÛsobnosti.

(4) V pfiípadû potfieby souãinnosti více sloÏek IZS pfie-
dává zasahující sloÏka informace o vzniku mimo-
fiádné události pfiíslu‰nému operaãnímu a infor-
maãnímu stfiedisku, u kterého je vedena v územnû
pfiíslu‰ném poplachovém plánu.

(5) Operaãní stfiedisko provádí vyhodnocování tísÀo-
v˘ch volání a provádí pfiíslu‰ná opatfiení ke koor-
dinaci záchrann˘ch a likvidaãních prací.

§ 9
Aktualizace poÏárního poplachového plánu

(1) PoÏární poplachov˘ plán kraje je trvale uloÏen na
krajském operaãním a informaãním stfiedisku,
kter˘m je Operaãní a informaãní stfiedisko Hasiã-
ského záchranného sboru Libereckého kraje a je
prÛbûÏnû aktualizován.

(2) Ovûfiení aktualizace poÏárního poplachového
plánu kraje, pfiípadnû vyhodnocení jeho úãinnos-
ti, se provede nejménû 1¥ roãnû pfii zpracování
roãní zprávy o stavu poÏární ochrany v Liberec-
kém kraji.

§ 10
Závûreãná ustanovení

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku práv-
ních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 97/02/RK dne 5. února
2002.
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RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel v. r.
statutární zástupce hejtmana



Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) k provedení § 27 odst. 1 písm. c) zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû) vydává
toto nafiízení kraje:

I.
Základní ustanovení

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Rada Libereckého kraje tímto nafiízením kraje
stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokry-
tí území Libereckého kraje jednotkami poÏární
ochrany.

(2) Plo‰n˘m pokrytím území Libereckého kraje jed-
notkami poÏární ochrany se rozumí rozmístûní
jednotek poÏární ochrany na území Libereckého
kraje. Jednotky se rozmisÈují a jejich pfiedurãenost
se urãuje po projednání s generálním fieditelstvím
Hasiãského záchranného sboru âeské republiky.

§ 2
Vymezení pojmÛ

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí
a) Stupnûm nebezpeãí území obce v kraji stanovení

stupnû nebezpeãí podle kritérií stanoven˘ch zvlá‰t-
ním právním pfiedpisem,1)

b) Jednotkami poÏární ochrany (dále jen jednotky PO)
1. jednotka hasiãského záchranného sboru kraje,
2. jednotka hasiãského záchranného sboru pod-

niku,
3. jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce,
4. jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku.

c) Kategoriemi jednotek poÏární ochrany
1. jednotky PO s územní pÛsobností zasahující

i mimo území svého zfiizovatele,
2. jednotky PO s místní pÛsobností zasahující na

území svého zfiizovatele.
Kategorie jednotky PO vyjadfiuje pfiedurãe-
nost jednotky PO v systému plo‰ného pokrytí
území kraje pro zásah nebo záchranné práce.

d) Typem poÏární stanice
1. C1 – stanice umístûná v obci do 40 000 obyva-

tel, zabezpeãuje 2 organizované v˘jezdy k zá-
sahu,

2. C2 – stanice umístûná v obci nad 40 000 do 75 000
obyvatel, zabezpeãuje 2 organizované v˘jezdy
k zásahu,

3. C3 – stanice v obci nad 75 000 obyvatel, zabez-
peãuje 3 organizované v˘jezdy k zásahu,

4. P1 – stanice umístûná v obci do 15 tisíc obyva-
tel, zabezpeãuje v˘jezd druÏstva o zmen‰eném
poãetním stavu.

e) DruÏstvem ãást jednotky PO, kterou tvofií velitel
druÏstva a dal‰ích 5 hasiãÛ.

f) DruÏstvem o zmen‰eném poãetním stavu ãást jednot-
ky PO, kterou tvofií velitel druÏstva a dal‰í 3 hasiãi.

g) Integrovan˘m záchrann˘m systémem koordinova-
n˘ postup jeho sloÏek pfii pfiípravû na mimofiádné
události a pfii provádûní záchrann˘ch a likvidaã-
ních prací.

II.
Úkoly orgánÛ státní správy a samosprávy

§ 3 
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje

(1) Po dohodû se zfiizovateli jednotek a po dohodû
s generálním fieditelstvím Hasiãského záchranné-
ho sboru âeské republiky urãuje jednotky PO,
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2
NA¤ÍZENÍ 

Libereckého kraje ã. 2/2002
ze dne 5. února 2002,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Libereckého kraje 
jednotkami poÏární ochrany 

1) Vyhlá‰ka MV ã. 247/2001 Sb.



které budou plo‰né pokrytí území kraje zabezpe-
ãovat, vãetnû jejich cílov˘ch stavÛ a vede o tom
dokumentaci.

(2) Stanovuje kategorie jednotek PO a charakter zá-
chrann˘ch prací, které budou provádût (dále jen
pfiedurãenost k záchrann˘m pracím) a vede o tom
dokumentaci.

(3) Urãuje jednotky pro záchranné a likvidaãní práce
pfii mimofiádn˘ch událostech provádûné v rámci
integrovaného záchranného systému a vede o tom
dokumentaci.

(4) Vyhotoví mapu plo‰ného pokrytí území kraje se
zakreslen˘mi údaji o stupních nebezpeãí území
obcí a rozmístûní jednotek s územní pÛsobností;
tato mapa slouÏí pouze pro potfieby Operaãního
a informaãního stfiediska Hasiãského záchranné-
ho sboru Libereckého kraje.

§ 4 
Obec

(1) Zfiizuje a spravuje jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce, která provádí ha‰ení poÏárÛ a záchranné prá-
ce pfii Ïivelních pohromách a jin˘ch mimofiádn˘ch
událostech a plní dal‰í úkoly v rámci integrovaného
záchranného systému ve svém územním obvodu.

(2) Zabezpeãuje materiální a finanãní potfieby sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ obce; zaji‰Èuje péãi o ãleny
jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ; zabezpeãu-
je v˘stavbu a údrÏbu objektÛ poÏární ochrany
a poÏárnû bezpeãnostních zafiízení, zejména pro
potfieby svého územního obvodu.

(3) Ke zv˘‰ení akceschopnosti a zkvalitnûní ãinnosti
jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce se mo-
hou do této jednotky zafiadit i osoby vykonávající
tuto sluÏbu jako svoje zamûstnání; o tomto opat-
fiení rozhodne obec.

(4) Obce, které nezfiídí samostatnou jednotku sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ obce, jsou povinny sdruÏit
prostfiedky mezi sebou nebo s Hasiãsk˘m zá-
chrann˘m sborem Libereckého kraje.

(5) Spoleãnou jednotku PO mohou dvû nebo více ob-
cí zfiídit jen vytvofiením svazku obcí; druh spoleã-

né jednotky PO se stanoví podle stanoveného
plo‰ného pokrytí území kraje jednotkami PO.

(6) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje schva-
luje zfiizování spoleãn˘ch jednotek PO tak, aby
byly dodrÏeny základní tabulky plo‰ného pokrytí
stanovené právním pfiedpisem.

(7) PoÏární hlídku namísto jednotky PO smí zfiídit
pouze ta obec, kterou urãí Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor Libereckého kraje.

(8) Zru‰it jednotku PO lze pouze se souhlasem Ha-
siãského záchranného sboru Libereckého kraje.

§ 5
Vybrané obce

(1) Obce, které zfiizují jednotku PO kategorie JPO II
a JPO III, zajistí nepfietrÏitou pracovní pohoto-
vost mimo pracovi‰tû v urãeném poãtu druÏstev
o sníÏeném poãetním stavu.

(2) âinnost v jednotce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vy-
brané obce je vykonávána zpravidla v pracovnû-
právním vztahu k obci nebo v pracovnûprávním
vztahu k Hasiãskému záchrannému sboru Libe-
reckého kraje.

(3) Jednotky PO tûchto obcí jsou pfiedurãeny k pro-
vádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací.

III.
Zásady plo‰ného pokrytí území kraje 

jednotkami PO

§ 6
Základní úroveÀ garantované pomoci

Základní tabulka plo‰ného pokrytí:

StupeÀ nebezpeãí Poãet jednotek PO a doba jejich dojezdu
území obce na místo zásahu

I A 2 JPO do   7 min a dal‰í 1 JPO do 10 min
I B 1 JPO do   7 min a dal‰í 2 JPO do 10 min
II A 2 JPO do 10 min a dal‰í 1 JPO do 15 min
II B 1 JPO do 10 min a dal‰í 2 JPO do 15 min
III A 2 JPO do 15 min a dal‰í 1 JPO do 20 min
III B 1 JPO do 15 min a dal‰í 2 JPO do 20 min
IV A 1 JPO do 20 min a dal‰í 2 JPO do 25 min
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§ 7
Kategorie jednotek poÏární ochrany

(1) Kategorie jednotek poÏární ochrany:
Jednotky PO zabezpeãující plo‰né pokrytí území Li-
bereckého kraje se dûlí na jednotky:
a) s územní pÛsobností zasahující i mimo území své-

ho zfiizovatele:
1. JPO I –  jednotka hasiãského záchranného

sboru s územní pÛsobností zpravidla
do 20 minut jízdy z místa dislokace,

2. JPO II – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce s ãleny, ktefií vykonávají sluÏbu
jako svoje hlavní nebo vedlej‰í povo-
lání, s územní pÛsobností zpravidla do
10 minut jízdy z místa dislokace,

3. JPO III – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce s ãleny, ktefií vykonávají sluÏbu
v jednotce poÏární ochrany dobro-
volnû, s územní  pÛsobností zpravidla
do 10 minut jízdy z místa dislokace.

b) s místní pÛsobností zasahující na území svého zfii-
zovatele:
1. JPO IV – jednotka hasiãského záchranného

sboru podniku,
2. JPO V – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

obce s ãleny, ktefií vykonávají sluÏbu
v jednotce poÏární ochrany dobro-
volnû,

3. JPO VI – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku.

(2) Po dohodû se zfiizovatelem mohou i jednotky
s místní pÛsobností b˘t vyuÏívány k zásahÛm mi-
mo svÛj územní obvod.

(3) Dislokace jednotliv˘ch jednotek PO je volena
tak, aby katastrální území obce nebo objekty byly
zabezpeãeny poÏadovan˘m mnoÏstvím sil a pro-
stfiedkÛ a aby byla splnûna jejich poÏadovaná do-
ba dojezdu k místu zásahu.

§ 8
Pfiedurãenost jednotek k hasebním pracím

(1) Jednotky Hasiãského záchranného sboru Libe-
reckého kraje jsou na území kraje dislokovány ve
stanicích 
a) Typu C3 – v Liberci
b) Typu C2 – v âeské Lípû a Jablonci nad Nisou

c) Typu C1 – v Semilech
d) Typu P1 – v Doksech, Jablonném v Podje‰tûdí,

Raspenavû, Velk˘ch Hamrech, Turnovû a Ji-
lemnici

(2) Rozmístûní stanic, vnitfiní organizace, poãetní sta-
vy a pfiedurãenost tûchto jednotek pro záchranné
práce je urãena generálním fieditelstvím Hasiã-
ského záchranného sboru âeské republiky.

(3) Pfiedurãenost ostatních jednotek PO je uvedena
v dokumentaci, kterou vede Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor Libereckého kraje.

§ 9
Pfiedurãenost jednotek pro speciální ãinnost

(1) Z jednotek typu JPO I, JPO II a JPO III jsou urãe-
ny jednotky pro speciální ãinnost, napfi. pro zá-
chranné práce pfii dopravních nehodách, haváriích
nebezpeãn˘ch látek, pfii povodních apod.; seznam
tûchto jednotek je veden v dokumentaci, kterou
vede Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje.

(2) Integrovan˘ záchrann˘ systém se pouÏije pfii po-
tfiebû provádût souãasnû záchranné a likvidaãní
práce dvûma nebo více sloÏkami integrovaného
záchranného systému

§ 10
Spolupráce jednotek PO

(1) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje uza-
vírá smlouvy s ostatními hasiãsk˘mi záchrann˘mi
sbory okolních krajÛ o vzájemné pomoci pfii zá-
chrann˘ch a likvidaãních pracích a tyto smlouvy
budou souãástí havarijního plánu kraje.

(2) Obdobné smlouvy uzavfie Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor Libereckého kraje s ostatními sloÏkami inte-
grovaného záchranného systému.

IV.
Postihy právnick˘ch, podnikajících fyzick˘ch 

a fyzick˘ch osob

§ 11
Sankce

(1) Za poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení právnic-

Strana 7 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje âástka 1/2002



kou osobou ãi podnikající fyzickou osobou mÛÏe
b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení fyzickou oso-
bou mÛÏe b˘t postiÏeno podle zák. ã. 200/1990 Sb.,
o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

V.
Spoleãná a závûreãná ustanovení

§ 12
Aktualizace údajÛ

(1) JestliÏe se v nûkteré obci Libereckého kraje zmû-
ní kritéria pro stanovení stupnû nebezpeãí území
obce, provede Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Liberec-
kého kraje zmûnu v dokumentaci.

(2) Plo‰né pokrytí území Libereckého kraje se téÏ
aktualizuje podle zmûn v akceschopnosti jedno-
tek poÏární ochrany.

(3) Pfiílohy tohoto nafiízení kraje mohou b˘t aktuali-
zovány prÛbûÏnû podle nastal˘ch zmûn a Hasiã-

sk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje kaÏdoroã-
nû pfii pfiedkládání roãní zprávy o stavu poÏární
ochrany Libereckého kraje dle pfiíslu‰ného práv-
ního pfiedpisu2) uvede v této zprávû nastalé zmû-
ny a tyto zmûny budou prÛbûÏnû opravovány
v dokumentaci poÏární ochrany kraje.

§ 13 
Závûreãná ustanovení

(1) Kontrolou plnûní tohoto nafiízení kraje je povû-
fien Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje.

(2) V˘stavba a organizace jednotek PO pro systém
plo‰ného pokrytí schváleného tímto nafiízením
kraje bude provedena nejpozdûji do roku 2010,
pfiiãemÏ podmínky základní úrovnû garantované
pomoci musí b˘t zaji‰tûny nepfietrÏitû.

(3) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(4) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 98/02/RK dne 5. února
2002.
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) a k provedení § 27 odst. 1 písm. c) zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû), vydává
toto nafiízení kraje:

I.
Základní ustanovení

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Úãelem tohoto nafiízení je stanovení podmínek,
ve smyslu zákona o poÏární ochranû, pro zabez-
peãení zdrojÛ vody pro ha‰ení a záchranné práce
na území Libereckého kraje.

(2) Zabezpeãení zdrojÛ vody pro ha‰ení a záchranné
práce je dáno normativními1) poÏadavky pro jed-
notlivé druhy objektÛ, pfiiãemÏ je pfiihlíÏeno k je-
jich poÏárnímu zatíÏení a zastavûné plo‰e objektu.

(3) Vytváfiení podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a záchran-
né práce je jednou ze základních povinností práv-
nick˘ch osob, podnikajících fyzick˘ch osob a obcí
stanoven˘ch zákonem o poÏární ochranû.

§ 2
Vymezení pojmÛ

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí 
(1) Zdrojem vody pro ha‰ení poÏárÛ a záchranné

práce (dále jen „vodní zdroj“): vodní zdroj urãen˘
okresním úfiadem.

(2) Dal‰ím zdrojem vody pro ha‰ení poÏárÛ: vodní
zdroj, kter˘ nemá poÏadovanou normovou1) ka-
pacitu, slouÏí jako nouzov˘ vodní zdroj.

(3) âerpacím stanovi‰tûm: zpevnûná plo‰ina u vodní-
ho zdroje, upravená pro bezpeãné pfiistavení po-
Ïárního ãerpadla.

(4) Odbûrn˘m místem: místo vhodné k odbûru vody
pro ha‰ení mobilní technikou nebo technick˘mi
prostfiedky poÏární ochrany.

(5) Víceúãelov˘m vodním zdrojem: vodní zdroj, kte-
r˘ je upraven tak, aby mohl bez závad slouÏit po-
Ïárnímu zabezpeãení i svému provoznímu úãelu.

II.
Povinnosti orgánÛ státní správy a samosprávy

§ 3
Orgány kraje v pfienesené pÛsobnosti

Vedou dokumentaci k zabezpeãení zdrojÛ vody
k ha‰ení poÏárÛ. Dokumentace k zabezpeãení zdrojÛ
vody k ha‰ení poÏárÛ obsahuje urãení vodních zdrojÛ,
podmínky jejich trvalé pouÏitelnosti pro ha‰ení poÏá-
rÛ a pro záchranné práce, zejména podmínky pro do-
stupnost k tomuto zdroji a pro odbûr vody, a zpÛsob
zabezpeãení stanoven˘ch podmínek.

§ 4
Okresní úfiad

Vede dokumentaci o urãení vodních zdrojÛ; doku-
mentace o urãení vodních zdrojÛ obsahuje seznam
zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏárÛ a záchranné práce.

§ 5
Obec

(1) Zabezpeãuje vodní zdroje a jejich trvalou pouÏitel-
nost a stanoví dal‰í zdroje vody pro ha‰ení poÏárÛ.
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(2) Tyto podmínky stanovuje v PoÏárním fiádu obce.
PoÏární fiád obce stanovuje :
a) pfiehled o zdrojích vody pro ha‰ení poÏárÛ

a podmínky jejich trvalé pouÏitelnosti
b) stanovení dal‰ích zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏá-

rÛ a podmínky zaji‰tûní jejich trvalé pouÏitel-
nosti.

(3) Provede jedenkrát roãnû kontrolu funkãnosti vod-
ních zdrojÛ, které jsou uvedeny v poÏárním fiádu
obce.

III.
Podmínky zabezpeãení 

a pouÏitelnosti vodních zdrojÛ

§ 6
Zdroj vody pro ha‰ení poÏárÛ a záchranné práce

(1) Za zdroje vody pro ha‰ení poÏárÛ a záchranné
práce se povaÏují ve‰keré vodní zdroje, mající
vnûj‰í odbûrná místa, jsou urãeny pro potfieby ha-
‰ení poÏárÛ, jiné záchranné práce a cviãení jedno-
tek poÏární ochrany ãi sloÏek integrovaného zá-
chranného systému a byly okresním úfiadem,
obcí, právnickou osobou nebo fyzickou podnika-
jící osobou k tomuto úãelu urãeny.

(2) Vodní zdroje jsou podle charakteru rozdûleny do
následujících skupin:
a) pfiírodní zdroje vody pro ha‰ení poÏárÛ (napfi.

rybníky, potoky, fieky apod.),
b) umûlé zdroje vody pro ha‰ení poÏárÛ (napfi.

poÏární nádrÏe, technologické zásobníky, vo-
dojemy, koupali‰tû, jímky apod.),

c) poÏárnû bezpeãnostní zafiízení, kter˘m se ro-
zumí zafiízení pro zásobování vodou (napfi.
vnûj‰í poÏární vodovod vãetnû podzemních
a nadzemních hydrantÛ, plnících míst a poÏár-
ních v˘tokov˘ch stojanÛ, vnitfiní poÏární vodo-
vod vãetnû nástûnn˘ch hydrantÛ, hadicov˘ch
a hydrantov˘ch systémÛ).

§ 7
Povinnosti vlastníkÛ vodních zdrojÛ

(1) Vlastník (správce, uÏivatel) vodních zdrojÛ je po-
vinen tyto udrÏovat v takovém stavu, aby bylo
umoÏnûno pouÏití vyhrazen˘ch druhÛ poÏární
techniky a vyhrazen˘ch druhÛ vûcn˘ch prostfied-

kÛ poÏární ochrany k ãerpání vody pro ha‰ení po-
ÏárÛ a záchranné práce.

(2) Vlastník (správce, uÏivatel) nemovitosti s vodním
zdrojem je povinen umoÏnit vstup na nemovitost
k provedení opatfiení nutn˘ch ke zdolání poÏáru ãi
provedení jin˘ch záchrann˘ch prací; o potfiebû
a rozsahu tûchto opatfiení rozhoduje velitel zásahu.

(3) Pfii cviãení jednotky poÏární ochrany, vlastník
(správce, uÏivatel) je povinen umoÏnit vstup na
nemovitost; o tomto vstupu musí b˘t Hasiãsk˘m
záchrann˘m sborem Libereckého kraje nebo ob-
cí, které cviãení jednotky poÏární ochrany organi-
zují, pfiedem uvûdomen, a to nejménû 24 hodiny
pfied zahájením cviãení.

(4) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uÏivatel) nemovi-
tosti se vstupem na nemovitost, rozhodne Hasiã-
sk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje nebo obec,
která cviãení jednotky poÏární ochrany organizu-
jí, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cviãení
této jednotky nutn .̆

§ 8
Podmínky trvalé pouÏitelnosti zdrojÛ vody 

pro ha‰ení poÏárÛ

Vlastník (správce, uÏivatel) k trvalé pouÏitelnosti zdro-
jÛ vody je povinen zajistit, aby:
(1) vodní zdroje trvale zaji‰Èovaly potfiebnou dodáv-

ku vody pro ha‰ení odbûrem poÏárním ãerpad-
lem odpovídající normativním hodnotám1),

(2) byl zabezpeãen trval˘ dostatek vody pro ha‰ení
poÏárÛ v daném vodním zdroji; normativní2) poÏa-
davek stanoví zabezpeãení dostateãného mnoÏství
vody pro ha‰ení poÏárÛ na 355 dní v roce; doba
akumulace pfiedepsaného normativního1) mnoÏ-
ství vody v nádrÏi, tvofiící odbûrné místo, nemá
pfiesáhnout 36 hodin,

(3) vnûj‰í odbûrná místa byla zfiizována aÏ za hranicí
poÏárnû nebezpeãného prostoru pfiilehl˘ch ob-
jektÛ,

(4) k vnûj‰ím odbûrn˘m místÛm vody pro ha‰ení po-
ÏárÛ byl trvale zaji‰tûn pfiíjezd pro mobilní poÏární
techniku, a to v ‰ífice nejménû 3 m; v obtíÏnû pfií-
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stupn˘ch oblastech se situace posoudí individuálnû
po dohodû s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem Li-
bereckého kraje; ãerpací stanovi‰tû nesmí b˘t v˘-
‰e jak 6 m nad hladinou vodního zdroje, musí
umoÏnit odbûr vody poÏárním ãerpadlem se savi-
cí o nejvût‰í délce 10 m a musí mít vytvofienu zá-
branu, zabraÀující sjetí vozidla do vodního zdroje,

(5) v‰echna vnûj‰í odbûrná místa byla oznaãena tak,
aby byl jednoznaãnû zfiejm˘ jejich úãel; hydranty
na vodovodních sítích se oznaãují normalizova-
nou tabulkou, ãerpací stanovi‰tû se oznaãuje ta-
bulkou s uvedením PoÏární voda a údaji o obsahu
vodního zdroje, vydatnosti v litrech za vtefiinu
a sací hloubce,

(6) o doãasné vyfiazení vodního zdroje z provozu (na-
pfi. za úãelem opravy) písemnû poÏádal Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor Libereckého kraje; zahájení po-
volen˘ch úprav telefonicky nahlásí na operaãní
a informaãní stfiedisko Hasiãského záchranného
sboru Libereckého kraje a tamtéÏ ohlásí znovu
uvedení vodního zdroje do provozu,

(7) u poÏárnû bezpeãnostního zafiízení provádûl kon-
trolu provozuschopnosti poÏárnû bezpeãnostního
zafiízení, a to v rozsahu a zpÛsobem stanoven˘m
právními pfiedpisy3), normativními poÏadavky1)

a prÛvodní dokumentací jeho v˘robce nejménû
jednou za rok, pokud v˘robce, ovûfiená projekto-
vá dokumentace nebo podrobnûj‰í dokumentace,
anebo posouzení poÏárního nebezpeãí nestanoví
lhÛty krat‰í,

(8) v pfiípadû, Ïe je poÏárnû bezpeãnostní zafiízení
shledáno nezpÛsobil˘m plnit svoji funkci, musí
tuto skuteãnost na zafiízení a v prostoru, kde je za-
fiízení instalováno, zfietelnû vyznaãit; provozova-

tel v takovém pfiípadû provede opatfiení k jeho
neprodlenému uvedení do provozu a nouzovû za-
bezpeãí v potfiebném rozsahu náhradní opatfiení.

IV.
Postih právnick˘ch osob, podnikajících fyzick˘ch

osob a fyzick˘ch osob

§ 9
Sankce

(1) Za poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení právnic-
kou osobou ãi podnikající fyzickou osobou mÛÏe
b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení fyzickou oso-
bou mÛÏe b˘t postiÏeno podle zák. ã. 200/1990 Sb.,
o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

V.
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 10

(1) Kontrolou plnûní povinností stanoven˘ch tímto
nafiízením je povûfien Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje nab˘vá úãinnosti 15. dnem ná-
sledujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstní-
ku právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(3) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 99/02/RK dne 5. února
2002.
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) a k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zá-
kona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû)
vydává toto nafiízení kraje:

I.
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Nafiízení stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru, vy-
mezené tímto nafiízením1).

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární ochra-
ny v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru od-
povídají právnické osoby a podnikající fyzické
osoby, které provozují svoji ãinnost na území kraje,
stejnû tak jako fyzické osoby, obce nebo úfiady na
území kraje, které jsou oprávnûny iniciovat vyhlá-
‰ení období zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru.

§ 2

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí stanovením
podmínek poÏární bezpeãnosti v dobû zv˘‰eného ne-
bezpeãí vzniku poÏárÛ souhrn preventivních opatfie-
ní, jejichÏ cílem je sníÏení poÏárního nebezpeãí, zame-
zení vzniku a roz‰ífiení poÏárÛ.

§ 3
Vymezení doby, míst a okolností 

zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ

(1) Za dobu zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ se

povaÏuje období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch pod-
mínek, zejména del‰í období vysok˘ch teplot
a mimofiádného sucha.

(2) Poãátek a konec úãinnosti preventivních opatfiení
platn˘ch pro dobu zv˘‰eného nebezpeãí poÏárÛ,
jakoÏ i území, kter˘ch se tato opatfiení t˘kají,
oznamuje Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého
kraje. Obce tyto skuteãnosti neprodlenû zvefiejní
zpÛsobem v místû obvykl˘m.

II.
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti

§ 4
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ

(1) Pro období vysok˘ch teplot a mimofiádného su-
cha se stanoví následující preventivní opatfiení:

a) zákaz koufiení, rozdûlávání a pouÏívání otevfie-
ného ohnû v prostorech a na místech, kde mÛ-
Ïe dojít k jeho roz‰ífiení; ustanovení zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ nejsou tímto dotãena2),

b) zákaz spalování hofilav˘ch látek na volném
prostranství, ustanovení zvlá‰tního právního
pfiedpisu nejsou tímto dotãena3),

c) zákaz jízd parních lokomotiv na území kraje,

d) zákaz vjezdu motorov˘ch vozidel na lesní
a polní cesty, vyjma vozidel vlastníkÛ lesÛ, kte-
fií zabezpeãují opatfiení pro dobu zv˘‰eného
nebezpeãí vzniku poÏárÛ stanovené zvlá‰tním

4

NA¤ÍZENÍ 
Libereckého kraje ã. 4/2002

ze dne 5. února 2002,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru 

1) § 27 odst. 1 písm. f) bod 1) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 1 odst. 1 písm. e) bod 1 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o poÏární ochranû.

2) Napfi. zákona ã. 23/1962 Sb., o myslivosti, zákon ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

3) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) § 7 odst. 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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právním pfiedpisem4) a dále motorov˘ch vozi-
del pouÏívan˘ch k pfiepravû píce pfii sklizni
a úrody pfii Ïních; tato vozidla musí b˘t pfii jíz-
dû po poli nebo pfii práci v místech skladování
vybavena lapaãi jisker nebo jin˘m obdobn˘m
zafiízením,

e) zákaz tábofiení mimo vyhrazené prostory,

f) zákaz pouÏívání vody ze zdrojÛ pro ha‰ení po-
ÏárÛ k jin˘m úãelÛm; ustanovení zvlá‰tního
právního pfiedpisu nejsou tímto dotãena5).

(2) Dále se stanoví tato preventivní opatfiení:

a) pfii zakládání voln˘ch skladÛ sena a slámy (sto-
hÛ) musí b˘t dodrÏeny pfiedepsané bezpeãnost-
ní vzdálenosti od vybran˘ch druhÛ objektÛ, lesÛ
a komunikací podle zvlá‰tního právního pfied-
pisu6),

b) pfii skladování pevn˘ch paliv se sklonem k sa-
movznícení musí b˘t palivo prÛbûÏnû kontro-
lováno a pfii zji‰tûní pfiíznakÛ samovznícení
provedena úãinná opatfiení k zamezení vzniku
a roz‰ífiení poÏáru7).

III.
Sankce

§ 5

(1) Za poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení právnic-
kou osobou ãi podnikající fyzickou osobou mÛÏe
b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení fyzickou oso-
bou mÛÏe b˘t postiÏeno podle zák. ã. 200/1990 Sb.,
o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

IV.

Závûreãné ustanovení
§ 6

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 100/02/RK dne 5. února
2002.

5) § 7 odst. 1 a § 27 odst. 1 písm. c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Vyhl. MV âR ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu SPD.
7) Napfi. âSN 441315.

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel v. r.
statutární zástupce hejtmana
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) a k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zá-
kona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû)
vydává toto nafiízení kraje:

I.
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Toto nafiízení stanoví podmínky poÏární bezpeã-
nosti k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách
zvlá‰tního v˘znamu.

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární
ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu dle ne-
vefiejné pfiílohy tohoto nafiízení odpovídá práv-
nická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická
osoba (dále jen vlastník nebo provozovatel).

§ 2

(1) Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí
a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti

v budovách zvlá‰tního v˘znamu – souhrn opat-
fiení, kter˘mi se stanoví rozsah a zpÛsob zabez-
peãení poÏární ochrany v tûchto budovách,

b) budovami zvlá‰tního v˘znamu budovy, u kte-
r˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl znamenat:
1. ohroÏení zásobování obyvatel základními

Ïivotními potfiebami,
2. ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní

správy,

3. nenahraditelné ztráty na kulturních památ-
kách,

4. jejichÏ funkce je v daném regionu dostup-
n˘mi prostfiedky nenahraditelná.

(2) âlenûní budov zvlá‰tního v˘znamu
a) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl

znamenat ohroÏení zásobování obyvatel zá-
kladními Ïivotními potfiebami1),

b) zdravotnická zafiízení – nemocnice2),
c) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl

znamenat ohroÏení základních funkcí orgánÛ
státní správy,

d) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl
znamenat nenahraditelné ztráty na kulturních
památkách6),

e) budovy, jejichÏ funkce je v kraji dostupn˘mi
prostfiedky nenahraditelná.

§ 3
Vymezení budov zvlá‰tního v˘znamu na území kraje

(1) Na základû tohoto nafiízení a jím stanoven˘ch kri-
térií pro zatfiídûní vypracuje Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor Libereckého kraje (dále jen HZS LK) neve-
fiejn˘ seznam budov zvlá‰tního v˘znamu.

II.
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

a podmínek pro ha‰ení poÏárÛ 
a pro záchranné práce 

v budovách zvlá‰tního v˘znamu 

§ 4

(1) Vlastník nebo provozovatel je povinen vytváfiet
podmínky pro provedení rychlého a úãinného zá-

5
NA¤ÍZENÍ 

Libereckého kraje ã. 5/2002
ze dne 5. února 2002,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
v budovách zvlá‰tního v˘znamu

1) Zákon ã. 241/2000 Sb., o hospodáfisk˘ch opatfieních pro krizové stavy.
2) Zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
7) § 5 odst. 1 písm. b) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a § 11 vyhl. ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏár-
ní bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru.
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sahu, evakuace osob, zvífiat a materiálu a záchran-
n˘ch prací7), a to zejména tím, Ïe:
a) písemnû stanoví podmínky pro zaji‰tûní vstupu

jednotky poÏární ochrany k provedení pfiípad-
ného zásahu v budovû zvlá‰tního v˘znamu, ze-
jména k pfiekonání bezpeãnostních bariér, které
budou v takov˘ch budovách zfiízeny apod.,

b) vymezí moÏná kolizní místa v budovû z hledis-
ka zásahu jednotky poÏární ochrany nebo mís-
ta, u kter˘ch lze pfiedpokládat komplikaci ne-
bo neobvyklé podmínky pro zasahující
jednotku poÏární ochrany. Pfii jejich vymezení
spolupracuje s HZS LK,

c) neprodlenû ohlásí na operaãní stfiedisko HZS
LK jakékoli zmûny t˘kající se obsahu doku-
mentÛ pfiedan˘ch HZS LK k bodu 1. a 2., dále
zmûny na pfiíjezdov˘ch komunikacích k budo-
vû, na nástupních plochách u budovy nebo
v pfiístupu k nim, v pfiíjezdu ke zdrojÛm vody
pro ha‰ení poÏárÛ pro budovu nebo jejich ne-
dostateãnosti oproti pÛvodnímu stavu,

d) bude provádût pravidelné preventivní poÏární
prohlídky ve lhÛtách zkrácen˘ch na polovinu
oproti lhÛtám stanoven˘m právním pfiedpisem,
tzn. 1¥ za pÛl roku u ãinností bez zv˘‰eného po-
Ïárního nebezpeãí, 1¥ za tfii mûsíce u ãinností se
zv˘‰en˘m poÏárním nebezpeãím a 1¥ za dva mû-
síce u ãinností s vysok˘m poÏárním nebezpeãím,

e) bude provádût kontrolu únikov˘ch komunika-
cí, vnûj‰ích a vnitfiních zásahov˘ch cest vãetnû
ÏebfiíkÛ, pfiístupnosti k nim, jejich provozu-
schopnosti (i v zimním období), správnost zna-
ãení, ve lhÛtû nejménû 1¥ mûsíãnû.

§ 5

(1) Vlastník nebo provozovatel budovy, spadající do
kategorie ãinností se zv˘‰en˘m nebo vysok˘m po-
Ïárním nebezpeãím, je povinen kromû povinností
uveden˘ch v § 4 dále stanovit podmínky pro zaji‰-
tûní vstupu jednotky poÏární ochrany k provede-
ní pfiípadného zásahu v budovû zvlá‰tního v˘zna-
mu, zejména k pfiekonání bezpeãnostních bariér,
které budou v takov˘ch budovách zfiízeny, apod.8)

III.
Sankce

§ 6

(1) Poru‰í-li vlastník nebo provozovatel budovy
zvlá‰tního v˘znamu, jako právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, podmínky stanovené
tímto nafiízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta
podle zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰í-li vlastník budovy zvlá‰tního v˘znamu, jako
fyzická osoba, podmínky stanovené tímto nafiíze-
ním, mÛÏe mu b˘t uloÏena pokuta podle zákona
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

IV.
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 7

(1) Vlastník nebo provozovatel zajistí vypracování
dokumentace stanovené § 4 a 5 tohoto nafiízení
nejpozdûji do 31. 12. 2002.

(2) ZpÛsob vedení, uloÏení a aktualizace dokumenta-
ce je stanoven zvlá‰tním právním pfiedpisem.9)

(3) Oznámení vlastníkovi nebo provozovateli o zafia-
zení objektu do nevefiejného seznamu budov
zvlá‰tního v˘znamu provádí Krajsk˘ úfiad Libe-
reckého kraje.

§ 8

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 101/02/RK dne 5. února
2002.

8) § 6 odst. 1 písm. a) a b) a § 6a zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmí-
nek poÏární bezpeãnosti a posuzování poÏárního nebezpeãí.

9) § 17 odst. 1 a 2 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû.

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel v. r.
statutární zástupce hejtmana
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Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon
o krajích) a k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zá-
kona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon o poÏární ochranû)
vydává toto nafiízení kraje:

I.
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Nafiízení stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti
pro zabezpeãení kulturních, sportovních, spole-
ãensk˘ch, zábavních, politick˘ch, obchodních, ná-
boÏensk˘ch a jin˘ch obdobn˘ch akcí a shromáÏ-
dûní, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob (dále
jen akce).1) 2)

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární
ochrany pfii akcích odpovídá právnická osoba,
podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo
skupina osob vãetnû sdruÏení obãanÛ, obec nebo
úfiad, kter˘ pofiádá akci na území kraje; téÏ svola-
vatel2) (dále jen organizátor akce).

§ 2

(1) Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí
a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti pfii

akcích – souhrn opatfiení, kter˘mi se stanoví
rozsah a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany
pfied zahájením akce, v jejím prÛbûhu a pfii je-
jím ukonãení,

b) ukonãením akce – ponechání místa konání
akce v poÏárnû nezávadném stavu vãetnû do-
drÏení podmínek stanoven˘ch smlouvou po-
dle § 3 odst. 4,

c) shromaÏìovacím prostorem – vnitfiní nebo
venkovní prostor, urãen˘ pro shromaÏìování
vût‰ího poãtu osob,3)

d) vnitfiním shromaÏìovacím prostorem – pro-
stor, kter˘ je po obvodû a shora vymezen˘ sta-
vebními konstrukcemi, pfiiãemÏ se za stavební
konstrukce povaÏují také konstrukce pfiemísti-
telné (posuvná stûna ãi stfiecha apod.) nebo
krátkodobé, popfiípadû doãasné (stanové, kon-
tejnerové, buÀkové apod.),4)

e) venkovním shromaÏìovacím prostorem – pro-
stor, kter˘ je neuzavfien˘ po obvodû nebo sho-
ra, av‰ak vytvofien˘ nebo vymezen˘ stavebními
konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stû-
nou, oplocením, pfienosn˘mi zábranami apod.),
okolním terénem nebo pfiírodním prostfiedím
(svah, skála, vodní plocha); také prostor v uza-
vfieném nebo polouzavfieném volném prostran-
ství (dvory apod.),4) prostor na vefiejném pro-
stranství i mimo nûj pod ‰ir˘m nebem.2) 6)

(2) âlenûní akcí podle místa konání a poãtu osob
a) akce ve vnitfiním shromaÏìovacím prostoru

podle odst. 1 písm. c) a d) urãeném k tomuto
úãelu v souladu se zvlá‰tním právním pfiedpi-
sem5)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem5) vypl˘vá poãet osob, pro které je
prostor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem5) stanovena dolní hranice

6
NA¤ÍZENÍ 

Libereckého kraje ã. 6/2002
ze dne 5. února 2002,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

1) § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 9 písm. a) nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k pro-
vedení zákona o poÏární ochranû.

2) Napfi. zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím.
3) Napfi. § 3 písm. e) vyhlá‰ky Ministerstva pro místní rozvoj ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu, âSN 73 0831.
4) âSN 73 0831 PoÏární bezpeãnost staveb. ShromaÏìovací prostory.
5) Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Napfi. § 34 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení).



poãtu osob, které se mohou v tomto prosto-
ru souãasnû vyskytovat, pak se za tento po-
ãet povaÏuje 200 osob a více; nebyla-li v do-
kumentaci ovûfiené stavebním úfiadem5)

stanovena horní hranice poãtu osob, které
se mohou souãasnû v tomto prostoru vysky-
tovat, pak tento poãet urãí jeho vlastník
(dále se uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2 zá-
kona o poÏární ochranû),

b) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru
podle odst. 1 písm. c) a e), urãeném k tomuto
úãelu, v souladu se zvlá‰tním právním pfiedpi-
sem5)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem5) vypl˘vá poãet osob, pro které je
prostor urãen (tj. dolní i horní hranice),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem5) stanovena dolní hranice
poãtu osob, které se mohou v tomto prosto-
ru souãasnû vyskytovat, pak se za tento po-
ãet povaÏuje 200 osob a více; nebyla-li v do-
kumentaci ovûfiené stavebním úfiadem5)

stanovena horní hranice poãtu osob, které
se mohou souãasnû v tomto prostoru vysky-
tovat, pak tento poãet urãí jeho vlastník
(dále se uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2 zá-
kona o poÏární ochranû),

c) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru,
kter˘ch se zúãastní 300 osob a více; v pfiípadû
akcí na vefiejném prostranství i mimo nû pod
‰ir˘m nebem,2) 6) kter˘ch se zúãastní 900 osob
a více.

II.
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

pro pofiádání akce

§ 3

(1) K pofiádání akce lze vyuÏívat pouze prostor (stav-
bu, místo), kter˘ byl k tomu úãelu urãen v souladu
se zvlá‰tním právním pfiedpisem7), pfiiãemÏ nesmí
b˘t pfiekroãen maximální poãet osob prokazatel-
nû stanoven˘ podle § 2 odst. 2 písm. a) a b).

(2) K pofiádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) 2. a b) 2.

v pfiípadû, Ïe pro objekt není v dokumentaci ovû-
fiené stavebním úfiadem stanovena horní hranice
poãtu osob, které se mohou souãasnû v tomto
prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako
souãást stanovení rozsahu a zpÛsobu zabezpeãení
poÏární ochrany podle odst. 5), zpracování identi-
fikaãní karty prostoru (stavby) v rozsahu podle
pfiílohy ã. 4.

(3) Pfii akcích podle § 2 odst. 2 písm. c) organizátor
akce oznámí pfiíslu‰nému úfiadu pfiedpokládan˘
poãet zúãastnûn˘ch osob, pfiiãemÏ nelze-li zajistit
prokazatelnost nepfiekroãení maximálního poãtu
zúãastnûn˘ch osob, zabezpeãí poÏární bezpeãnost
v souladu s tímto nafiízením.

(4) V pfiípadû, Ïe organizátor akce není vlastníkem
prostoru (stavby, místa) kde se akce koná, kromû
vefiejného prostranství, musí b˘t pfied zapoãetím
akce rozsah odpovûdností stanoven smlouvou.8)

(5) Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû po-
vinností a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob podí-
lejících se na organizaãním a technickém zaji‰tûní
akce a osob úãastnících se akce, pfiiãemÏ postupu-
je zpÛsobem stanoven˘m zvlá‰tním právním
pfiedpisem.9)

(6) V pfiípadû pofiádání akcí opakovanû na tomtéÏ
místû za shodn˘ch podmínek, lze stanovit rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pro urãen˘
poãet akcí jednotnû, pfiiãemÏ pfied kaÏdou jednotli-
vou akcí musí b˘t provedena kontrola dodrÏování
stanoven˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti podle
odst. 10 vãetnû odstranûní zji‰tûn˘ch závad.

(7) Organizátor akce zfiizuje preventivní poÏární
hlídku (dále jen „poÏární hlídka“) a pokud to vy-
Ïaduje povaha akce (napfi. rozlehlost místa koná-
ní, poãet úãastníkÛ, moÏnosti úniku osob), zfiizuje
vût‰í poãet poÏárních hlídek. PoÏární hlídka je
zpravidla sloÏena z velitele a dvou ãlenÛ.
Je-li organizátorem akce2) 6) fyzická osoba, pak
povinnosti k zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti akce
stanovené tímto nafiízením poÏární hlídce zabez-

Strana 17 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje âástka 1/2002

7) Napfi. § 85 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) § 2 zákona ã. 133/1985 Sb.
19) § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
10) § 6 odst. 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím.



peãí tato fyzická osoba prostfiednictvím potfiebné-
ho poãtu zpÛsobil˘ch pofiadatelÛ.10)

(8) Organizátor akce zaji‰Èuje odpovídající podmín-
ky pro ãinnost poÏárních hlídek, zejména aby
a) ãinnost v poÏární hlídce vykonávaly pouze oso-

by, které absolvovaly odbornou pfiípravu,11)

b) byly vymezeny úkoly poÏární hlídky vãetnû ur-
ãení stanovi‰tû, pfiiãemÏ úkoly musí b˘t stano-
veny tak, aby je bylo moÏné velitelem a ãleny
poÏární hlídky obsáhnout a byly stanoveny
vÏdy ke konkrétní fyzické osobû; (nûkteré po-
drobnosti k ãinnostem poÏárních hlídek jsou
uvedeny v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení),

c) byl stanoven a zabezpeãen mezi velitelem a ãle-
ny poÏární hlídky, v pfiípadû vût‰ího poãtu po-
Ïárních hlídek i mezi veliteli poÏárních hlídek,
funkãní zpÛsob komunikace pro prÛbûh akce
k zaji‰tûní neodkladného pfiedávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛso-
bem a v potfiebném rozsahu se stanoven˘mi opat-
fieními k zabezpeãení poÏární ochrany 
a) úãastníky akce (napfi. rozmístûním informaã-

ních a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upo-
zornûním na omezení, které mÛÏe b˘t souãástí
pozvánky ãi prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napfi.
poÏární hlídky, pofiadatelská sluÏba),

c) úãinkující (napfi. osoby zaji‰Èující program a vy-
stoupení, prodejci vãetnû v‰ech osob zaji‰Èujících
pro nû technické zázemí; dále jen úãinkující)

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stano-
ven˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci
pfied zahájením (vãetnû pfiípravn˘ch ãinností),
v prÛbûhu a pfii ukonãení akce; podrobnosti
k zaji‰tûní kontroly jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1
a ã. 2 tohoto nafiízení.

V pfiípadû, Ïe
a) byly pfii kontrole pfied zahájením akce zji‰tûny

závaÏné nedostatky a tyto nebyly odstranûny –
organizátor akci nezahájí,

b) v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolá-
vá bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru
a k odstranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná
opatfiení – organizátor akci pfieru‰í, popfiípadû
ukonãí; pfieru‰ení nebo ukonãení akce organi-

zátor akce zabezpeãí i tehdy, jestliÏe by v pfií-
padû vzniku poÏáru byly ohroÏeny nebo zne-
moÏnûny – únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvofiení podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro
záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a) vymezení prostoru pro pfiíjezd a umístûní mo-
bilní poÏární techniky jednotek poÏární ochra-
ny, a to vÏdy i v pfiípadû akce konané ve ven-
kovním shromaÏìovacím prostoru; musí b˘t
vyznaãen zákaz parkování vozidel v místech,
kde by bránila pfiíjezdu mobilní poÏární tech-
niky jednotek poÏární ochrany, v˘chodÛm
z prostor (stavby), které mají slouÏit k úniku
osob nebo evakuaci, znemoÏnila pouÏití od-
bûrního místa poÏární vody,

b) umístûní atrakcí (napfi. pouÈov˘ch), prodejních
míst nebo stánkÛ, ukázek sluÏeb apod. tak, aby
byl umoÏnûn prÛjezd poÏární techniky, aby ne-
do‰lo k zastavení nebo omezení pfiístupu k po-
Ïárnû bezpeãnostním zafiízením nebo vûcn˘m
prostfiedkÛm poÏární ochrany, které jsou potfieb-
né k provedení zásahu, napfi. poÏární hydranty,

c) rozmístûní a umístûní12) hasicích pfiístrojÛ v po-
tfiebném mnoÏství a druzích na vhodn˘ch a dob-
fie pfiístupn˘ch místech.

(12) Pro pfiípady, kdy úãastník akce (fyzická osoba)
nedbá podmínek tohoto nafiízení, pokynÛ orga-
nizátora, poÏární hlídky nebo ãlenÛ pofiadatel-
ské sluÏby t˘kající se poÏární bezpeãnosti pfii
akci, organizátor akce zabezpeãí postup pro vy-
louãení takové fyzické osoby z úãasti na akci.

§ 4

(1) Pfii akcích ve vnitfiním shromaÏìovacím prostoru,
jejichÏ souãástí (tj. souãástí programu/produk-
ce/pfiedstavení) jsou efekty s otevfien˘m ohnûm
nebo obdobn˘m moÏn˘m zdrojem zapálení (Ïha-
vé ãástice, Ïhavé pfiedmûty apod.), musí b˘t zaji‰-
tûna opatfiení dle § 3 odst. 5, pfiiãemÏ musí b˘t
brán zfietel i na úpravu hofilav˘ch látek (napfi. scé-
nick˘ch staveb, dekorací a textilií) ke sníÏení je-
jich hofilavosti.13)

(2) V prostorách, kde bylo jako souãást stavby na zá-
kladû dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem5)
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11) § 16 a § 16a zákona ã. 133/1985 Sb., § 24 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.
12) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.



realizováno zv˘‰ení poÏární odolnosti stavebních
konstrukcí sníÏením hofilavosti stavebních hmot13)

nebo sníÏení hofilavosti scénick˘ch materiálÛ, mu-
sí b˘t pfii kontrole podle § 3 odst. 10 pfied zaháje-
ním akce k dispozici doklady o existenci a dodr-
Ïení tûchto úprav a o provozuschopnosti poÏárnû
bezpeãnostních zafiízení.

(3) Pfii akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní nûkte-
r˘ch ãinností, které by mohly pfiedstavovat zvlá‰t-
ní rizika (napfi. pyrotechnické efekty, ohÀostroje,
plnûní balónkÛ plynem, elektrozafiízení ve stán-
cích) musí b˘t dodrÏovány poÏadavky zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ14); plnûní balónkÛ plyny, které
ve smûsi se vzduchem tvofií hofilavou nebo v˘bu‰-
nou smûs (napfi. vodík, acetylén) je zakázáno.

(4) Je-li souãástí akce konání ohÀostroje, musí b˘t
nejménû 5 pracovních dnÛ pfied jejím zahájením
tato skuteãnost oznámena na operaãní stfiedisko
územnû pfiíslu‰ného hasiãského záchranného
sboru kraje15), kter˘ mÛÏe stanovit dal‰í podmín-
ky pro tuto ãinnost nebo ji v odÛvodnûn˘ch pfií-
padech (napfi. v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzni-
ku poÏáru) zakázat.

§ 5

(1) Úãinkující a úãastníci akce musí dodrÏovat povin-
nosti vypl˘vající z pfiedpisÛ o poÏární ochranû16)

tohoto nafiízení a dal‰ích pokynÛ organizátora
akce, vztahujících se k zabezpeãení poÏární
ochrany, poÏární hlídky nebo ãlenÛ pofiadatelské
sluÏby, t˘kající se poÏární bezpeãnosti pfii akci.

(2) ÚãastníkÛm akce je zakázáno pfiiná‰et nebo pou-
Ïít pfii akci látku nebo pfiedmût, které by mohly
b˘t pouÏity jako zápaln˘ prostfiedek(napfi. zápal-
ná láhev).

(3) Pfii akci nesmí její úãastníci manipulovat s pro-
stfiedky, které mohou zpÛsobit hofiení a v jeho dÛ-
sledku ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku.V pfiípa-
dû bûÏn˘ch pfiedmûtÛ (napfi. zapalovaã) si musí
fyzická osoba poãínat tak, aby nedo‰lo k poÏáru
[§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o poÏární ochranû].

III.
Sankce

§ 6

(1) Poru‰í-li organizátor akce jako právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba podmínky stano-
vené tímto nafiízením, mÛÏe mu b˘t uloÏena po-
kuta podle zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰í-li organizátor akce jako fyzická osoba
podmínky stanovené tímto nafiízením, mÛÏe mu
b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb.,
o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

IV.
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 7

(1) U akcí uveden˘ch v § 2 odst. 2 písm. c)16) tohoto
nafiízení je organizátor akce povinen pfiedloÏit
obci, v jejímÏ katastrálním území se má akce
uskuteãnit, zprávu o zaji‰tûní podmínek poÏární
bezpeãnosti. Tuto zprávu pfiedkládá také Hasiã-
skému záchrannému sboru Libereckého kraje ne-
jménû 5 pracovních dnÛ pfied zahájením pfiíprav-
n˘ch prací.

(2) Jedná-li se o akci, která je pofiádána na území
dvou nebo více krajÛ, musí b˘t podmínky poÏární
ochrany zabezpeãeny dle nafiízení dotãen˘ch kra-
jÛ, kter˘mi se stanoví podmínky k zabezpeãení
poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje
vût‰í poãet osob.

(3) Prokazatelnost plnûní povinností stanoven˘ch pfied-
pisy o poÏární ochranû17) a dodrÏování podmínek
poÏární bezpeãnosti stanoven˘ch tímto nafiízením
a na jeho základû zabezpeãuje organizátor akce.

(4) Povinnost dodrÏovat podmínky poÏární ochrany
stanovené tímto nafiízením se vztahuje také na ak-
ce, které se uskuteãní po nabytí jeho úãinnosti,
i kdyÏ jejich pfiíprava byla zahájena pfied nabytím
jeho úãinnosti.
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14) Napfi. vyhlá‰ka âeského báÀského úfiadu ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
15) Zákon ã. 238/2000 Sb., o Hasiãském záchranném sboru âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
16) Zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím.
17) Napfi. zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb.
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§ 8

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následu-
jícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením Ra-
dy Libereckého kraje ãíslo 102/02/RK dne 5. února
2002.

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel v. r.
statutární zástupce hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení kraje ã. 6/2002

Nûkteré podrobnosti, které uplatní organizátor akce pfii zfiizování poÏární hlídky a stanovení jejích úkolÛ 

1. Podrobnosti ke zfiizování poÏární hlídky
a) sloÏení poÏární hlídky z niÏ‰ího poãtu osob neÏ je stanoveno v § 3 odst. 7 nebo z jedné osoby je moÏ-

né pouze v pfiípadech, kdy ve‰keré povinnosti urãené poÏární hlídce mohou b˘t zaji‰tûny tímto sníÏe-
n˘m poãtem osob zafiazen˘ch do poÏární hlídky,

b) vy‰‰í poãet osob v poÏární hlídce, resp. vût‰í poãet poÏárních hlídek se zfiizuje s ohledem na poãet
úãastníkÛ akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, napfi. s ohle-
dem na rozlehlost místa konání akce, poãet úãastníkÛ, ãlenitost únikov˘ch komunikací,

c) do poÏární hlídky mohou b˘t zafiazeny osoby star‰í 18 let, které musí b˘t tûlesnû a du‰evnû zdatné pro
plnûní stanoven˘ch úkolÛ (zejména se zfietelem na pfiedpokládané zaji‰Èování evakuace osob se do-
poruãuje u osob star‰ích 62 let vyÏádání stanoviska o‰etfiujícího lékafie ke zdravotnímu stavu),

d) ãlenové poÏární hlídky nesmí nastupovat k v˘konu ãinnosti v poÏární hlídce pod vlivem alkoholu ne-
bo jin˘ch omamn˘ch látek ani tyto poÏívat bûhem v˘konu ãinnosti,

e) velitel i ãlenové poÏární hlídky musí b˘t pfii akcích viditelnû oznaãeni rukávovou páskou (nebo jin˘m
vhodn˘m zpÛsobem) s nápisem „POÎÁRNÍ HLÍDKA“ (doporuãen je ãerven˘ podklad s ãern˘m
nebo bíl˘m nápisem),

f) úkoly stanovené poÏární hlídce musí b˘t uvedeny jednoznaãnû, konkrétním osobám a musí b˘t sou-
ãástí odborné pfiípravy osob zafiazen˘ch do poÏární hlídky.

2. Podrobnosti k úkolÛm poÏární hlídky a velitele poÏární hlídky

2.1. Velitel
a) odpovídá za plnûní úkolÛ poÏární hlídky,
b) zaji‰Èuje provedení kontrolních úkonÛ podle § 3 odst. 10 ve stanoveném rozsahu a urãen˘m zpÛso-

bem, provedení záznamÛ o jejich provedení a v˘sledcích (zji‰tûn˘ch skuteãnostech), napfi. v poÏární
knize nebo jiném urãeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, ktefií kontrolu provedli; záznam
obsahuje vÏdy datum a ãas, jméno/jména ãlena poÏární hlídky, stav prostoru (objektu) vãetnû popisu
pfiípadn˘ch nedostatkÛ a zpÛsobu jejich odstranûní,

c) pfiedkládá záznam o v˘sledku kontroly provedené pfied zahájením akce organizátorovi akce nebo jím
urãené osobû, coÏ tito potvrdí sv˘m podpisem,

d) pfiedkládá záznam o v˘sledku kontroly provedené pfii ukonãení akce organizátorovi akce nebo jím
urãené osobû, coÏ tito potvrdí sv˘m podpisem.

2.2. PoÏární hlídka
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle urãen˘ch kontrolních úkonÛ (napfi. rozmístûní hasicích

pfiístrojÛ, zaji‰tûní voln˘ch únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ vãetnû funkãnosti jejich vybavení a pro-
vedení oznaãení, vybavení hydrantov˘ch skfiíní, hydrantov˘ch systémÛ) a vyÏaduje pfiedloÏení pfií-
slu‰n˘ch podkladÛ a dokladÛ, jimiÏ se prokazuje plnûní stanoven˘ch povinností a podmínek poÏární
bezpeãnosti,

b) je oprávnûna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v pfiípadû nebezpeãí z prodlení také podle § 3 odst. 10
písm. b),

c) plní dal‰í úkoly stanovené pofiadatelem akce.

2.3. Osoba zafiazená do poÏární hlídky je povinna
a) zúãastnit se odborné pfiípravy, jejíÏ souãástí je mimo jiné seznámení se s charakterem akce, s místem
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konání akce, s dokumentací/dokumenty, kter˘mi jsou stanoveny podmínky poÏární bezpeãnosti pro
akci (napfi. úkoly poÏární hlídky, poÏární fiad, poÏární poplachové smûrnice, poÏární evakuaãní plán,
dokumentace prokazující provozuschopnost poÏárnû bezpeãnostních zafiízení, dokumenty souvisejí-
cí s podmínkami stanoven˘mi tímto nafiízením); vymezení, o které dokumenty se jedná, pfiíslu‰í orga-
nizátoru akce,

b) k v˘konu ãinnosti poÏární hlídky nastoupit v ãasovém pfiedstihu pfied zahájením akce stanoveném
pofiadatelem akce,

c) nosit v prÛbûhu akce oznaãení rukávovou páskou „POÎÁRNÍ HLÍDKA“.

2.4. Tímto nejsou dotãeny povinnosti vypl˘vajících z pfiedpisÛ o poÏární ochranû.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení kraje ã. 6/2002

Podrobnosti k provádûní kontrol podle § 3 odst. 10) tohoto nafiízení

Kontrola plnûní podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci se provádí
a) pfied zahájením akce

1. v souladu s pfiedpisy o poÏární ochranû, a to osobou odbornû zpÛsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona o poÏární
ochranû a § 12 vyhlá‰ky o poÏární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodrÏování pfied-
pisÛ o poÏární ochranû formou preventivních poÏárních prohlídek, jejichÏ souãástí je provûfiování do-
kladÛ o plnûní povinností stanoven˘ch pfiedpisy o poÏární ochranû,

2. v rozsahu úkolÛ stanoven˘ch organizátorem poÏární hlídce pro konkrétní akci, napfi. stav únikov˘ch cest
a únikov˘ch v˘chodÛ vãetnû jejich oznaãení, stav pfiíjezdov˘ch komunikací a nástupních ploch, kontrola
rozmístûní hasicích pfiístrojÛ, úplnost vybavení hydrantov˘ch systémÛ, úplnost oznaãení pfiíslu‰n˘mi bez-
peãnostními tabulkami, pfiíkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k poÏární ochranû.

b) v prÛbûhu akce
1. pro provádûní kontrol musí b˘t stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpo-

vûdnosti pro zaji‰tûní odstraÀování pfiípadn˘ch nedostatkÛ v zabezpeãení poÏární ochrany zji‰tûn˘ch
kontrolou v prÛbûhu akce (napfi. bude-li zji‰tûno zaparkované vozidlo pfied únikov˘m v˘chodem nebo
na pfiíjezdové komunikaci, musí b˘t zaji‰tûno jeho pfieparkování nebo odtah vozidla),

2. v pfiípadû, Ïe v prÛbûhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostfiední nebezpeãí vzniku poÏáru
a k odstranûní tohoto nebezpeãí nestaãí jiná opatfiení nebo je-li zji‰tûno, Ïe by v pfiípadû vzniku poÏáru
byla ohroÏena nebo znemoÏnûna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizaãnû zabezpeãí
moÏnost jejího pfieru‰ení nebo ukonãení tak, aby nenastalo nebezpeãí z prodlení.

Poznámka: Záznam o pfiípadn˘ch zji‰tûních provést jako souãást záznamu o kontrole pfii ukonãení akce.
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení kraje ã. 6/2002

Obsah identifikaãní karty prostoru (stavby) pro akce podle § 3 odst. 2 tohoto nafiízení:

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ovûfiené stavebním úfiadem stanovena horní hranice poãtu osob,
které se mohou souãasnû v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a zpÛ-
sobu zabezpeãení poÏární ochrany akce (viz § 3 odst. 5 tohoto nafiízení) zpracování identifikaãní karty prosto-
ru (stavby), která bude obsahovat minimálnû tyto údaje:
– velikost – vyuÏitelná plocha prostoru pro pofiádání akce,
– stanovení horní hranice poãtu zúãastnûn˘ch osob,
– zpÛsob a postup vyhlá‰ení poÏárního poplachu,
– zpÛsob zaji‰tûní evakuace (pfiesné urãení kdo a jak˘m zpÛsobem oznámí nutnost evakuace vãetnû urãen˘ch

únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ atd.), pomoci pfii zdolávání poÏáru,
– poãet, situování, kapacita (‰ífiky) únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ vãetnû pokynÛ k zabezpeãení jejich trva-

lé provozuschopnosti,
– rozmístûní, typ (D25, C52) vnitfiního hydrantového systému; umístûní a vzdálenost venkovních hydrantÛ,
– poãet, druh a rozmístûní pfienosn˘ch hasících pfiístrojÛ,
– informace o dal‰ích vûcn˘ch prostfiedcích poÏární ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zafiízeních, jsou-li v ob-

jektu/prostoru instalována,
– umístûní uzávûru vody, plynu, topení, rozvodn˘ch zafiízení elektrické energie, jejich oznaãení vãetnû pfiístupu

k nim,
– seznam a rozmístûní pouÏit˘ch v˘straÏn˘ch a informaãních tabulek.

Identifikaãní karta musí b˘t trvale k dispozici pro potfieby poÏární hlídky a seznámení se s jejím obsahem mu-
sí b˘t souãástí odborné pfiípravy poÏární hlídky.
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