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O B S A H

2. Nafiízení, kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje
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Rada Stfiedoãeského kraje v souladu s § 7 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“), a v soula-
du s § 1 odst. 1 písm. c) a § 4 nafiízení vlády ã.172/2001 Sb.,
k provedení zákona o poÏární ochranû a § 19 vyhlá‰ky
ministerstva vnitra ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrob-
nostech zabezpeãení integrovaného záchranného systé-
mu, vydává 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“ ), toto na-
fiízení:

âlánek 1
Základní ustanovení

(1) PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje
(dále jen „PPPStâK“) stanoví zásady souãinnosti jedno-
tek poÏární ochrany (dále jen „JPO“) na území Stfiedo-
ãeského kraje pfii ha‰ení poÏárÛ, pfii provádûní záchran-
n˘ch prací na celém území kraje a pfii poskytování
mezikrajské a mezinárodní pomoci. PPPStâK slouÏí rov-
nûÏ pro potfieby Integrovaného záchranného systému
Stfiedoãeského kraje (dále jen „IZS“). Za jeho obsahovou
správnost a aktualizaci odpovídá Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Stfiedoãeského kraje.

(2) PPPStâK stanovuje stupeÀ poÏárního popla-
chu a zpÛsob jeho vyhla‰ování. StupeÀ poÏárního po-
plachu vychází z potfieby nasazení sil a prostfiedkÛ JPO
a dal‰ích speciálních sluÏeb potfiebn˘ch ke zdolávání
poÏárÛ a záchrann˘m pracím (dále jen fie‰ení operativ-
ní situace).

(3) PPPStâK je uloÏen na Krajském operaãním
a informaãním stfiedisku (dále jen „KOIS“) a v˘pis z nûj
obdrÏí pro svoji potfiebu okresní úfiady na území Stfiedo-
ãeského kraje a operaãní a informaãní stfiediska (dále jen
„OIS“) územních odborÛ Hasiãského záchranného sbo-
ru Stfiedoãeského kraje (dále jen „ÚO HZS StâK“).

(4) PPPStâK vychází z plo‰ného pokrytí území
Stfiedoãeského kraje jednotkami PO, z pfiedurãenosti nû-
kter˘ch JPO pro speciální ãinnost a zabezpeãuje vzájem-
nou pomoc a souãinnost JPO se sousedními kraji1).

(5) PPPStâK obsahuje zpÛsob povolávání a vyrozu-
mívání sloÏek IZS a ãlenÛ krizov˘ch ‰tábÛ2), právnick˘ch
osob a podnikajících fyzick˘ch osob zahrnut˘ch do hava-
rijního plánu kraje, okresu nebo vnûj‰ího havarijního
plánu.

(6) PPPStâK se pouÏije, pokud je vyÏadována po-
moc podle § 20 odst. 2 zákona ã. 239/2000 Sb., o integro-
vaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch záko-
nÛ, a pokud koordinaci záchrann˘ch a likvidaãních prací
provádí na krajské úrovni Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Stfie-
doãeského kraje (dále jen „HZS StâK“) nebo hejtman
v pfiípadech stanoven˘ch zákonem3).

âlánek 2
Základní pojmy

(1) Jednotka poÏární ochrany – síly a prostfiedky
jednotky, zabezpeãující v˘jezd jednotky k zásahu z místa
aktuální dislokace.

(2) Místní jednotka poÏární ochrany – síly a pro-
stfiedky JPO, zasahující na území svého zfiizovatele, tj.
prioritního hasebního obvodu.

(3) Standardní zpÛsob spolupráce – zásah JPO, kte-
r˘ se opírá o reciproãní pomoc JPO navzájem a nepodlé-
há zúãtování v˘dajÛ.

(4) Nadstandardní zpÛsob spolupráce – zásah JPO
pfievy‰ující standardní zpÛsob spolupráce provádûn˘ ze-
jména ve vy‰‰ích stupních poÏárního poplachu. Je zpravi-
dla pfiedmûtem zúãtování náhrad v˘dajÛ (v souladu
s § 83 zákona o poÏární ochranû).
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2
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 2/2002
ze dne 24. 6. 2002,

kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje

1) § 73 odst. 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ
2) § 10 odst. 2 , § 11 a 13 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
3) § 10 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ



âlánek 3
Zafiazení do PPPStâK

Za úãelem zabezpeãení potfiebného mnoÏství sil
a prostfiedkÛ nutn˘ch k fie‰ení operativní situace na úze-
mí Stfiedoãeského kraje jsou do PPPStâK zafiazeny ná-
sledující sloÏky IZS, jejichÏ seznamy jsou souãástí doku-
mentace HZS Stfiedoãeského kraje, kter˘ zaji‰Èuje jejich
prÛbûÏnou aktualizaci:

a) Základní sloÏky IZS
b) Ostatní sloÏky IZS

âlánek 4
Stanovení hasebních obvodÛ

(1) Pro zabezpeãení potfiebného mnoÏství sil a pro-
stfiedkÛ nutn˘ch k fie‰ení operativní situace na území da-
ného okresu se vyuÏívají PoÏární poplachové plány pfií-
slu‰n˘ch okresÛ Stfiedoãeského kraje.

(2) Hasební obvod HZS StâK je vymezen územím
Stfiedoãeského kraje.

(3) KaÏdá stanice HZS StâK má stanoven prioritní
hasební obvod pro zásah v I. stupni poÏárního poplachu.
Nasazení stanice HZS StâK v I. stupni poÏárního popla-
chu mimo její prioritní hasební obvod je moÏné v násle-
dujících pfiípadech:

a) nasazení místní stanice na fie‰ení jiné události;
b) pfiedurãenost stanice pro speciální ãinnost;
c) nasazení speciální techniky.

(4) Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce (dále
jen „JSDH“) mají stanoven jako prioritní hasební obvod
pro I. stupeÀ poÏárního poplachu území zfiizovatele, tj.
vlastní obce.

(5) Celé území Stfiedoãeského kraje je stanoveno ja-
ko hasební obvod pro:

a) JPO III od III. stupnû poÏárního poplachu;
b) JPO V ve zvlá‰tním stupni poÏárního poplachu.

(6) Na vyÏádání územnû pfiíslu‰n˘ch KOIS (OIS)
HZS krajÛ Hl. m. Prahy, Jihoãeského, PlzeÀského, Ústec-
kého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického
a Vysoãiny (dále jen „sousedních krajÛ“) jsou k zásahu
na území hraniãních okresÛ tûchto krajÛ vysílány pfies

územnû pfiíslu‰ná OIS HZS StâK jednotky PO, urãené
na základû dohody mezi HZS Stfiedoãeského kraje
s HZS sousedních krajÛ.

(7) Vysílání sil a prostfiedkÛ v rámci mezikrajské
pomoci je provádûno a koordinováno KOIS HZS StâK.

(8) Vysílání sil a prostfiedkÛ v rámci mezinárodní
pomoci z území Stfiedoãeského kraje koordinuje KOIS
HZS StâK dle poÏadavkÛ Operaãního a informaãního
stfiediska Generálního fieditelství hasiãského záchranné-
ho sboru âeské republiky.

(9) Prioritní hasební obvod jednotky hasiãského zá-
chranného sboru podniku (dále jen „JHZSP“) je vyme-
zen územní pÛsobností zfiizovatele jednotky, pokud není
samostatnou dohodou stanoveno jinak (napfi. smlouva
o sdruÏení prostfiedkÛ podle § 69a odst. 1 zákona o po-
Ïární ochranû).

Od III. stupnû poÏárního poplachu je jako hasební
obvod JHZSP stanoveno území mûsta, pfiíp. obce.

(10) Prioritní hasební obvod jednotky sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ podniku (dále jen JSDHP) je vymezen
územní pÛsobností zfiizovatele jednotky, pokud není sa-
mostatnou dohodou stanoveno jinak (napfi. smlouva
o sdruÏení prostfiedkÛ podle § 69a, odst. 1 zákona o po-
Ïární ochranû).

Od IV. stupnû poÏárního poplachu je jako hasební
obvod JSDHP stanoveno území mûsta, pfiíp. obce.

âlánek 5
Stupnû poplachu

(1) StupeÀ poplachu pfiedurãuje potfiebu sil a pro-
stfiedkÛ pro záchranné a likvidaãní práce v závislosti na
rozsahu a druhu mimofiádné události a také na úrovni
koordinace sloÏek pfii spoleãném zásahu4)

(2) I. stupeÀ
a) Mimofiádná událost ohroÏuje – jednotlivé osoby,

jednotliv˘ objekt nebo jeho ãást s v˘jimkou ob-
jektu, kde jsou sloÏité podmínky pro zásah5), jed-
notlivé dopravní prostfiedky osobní nebo náklad-
ní dopravy, plochy území do 500 m2, nebo

b) záchranné a likvidaãní práce provádí základní
sloÏky, které není nutno pfii spoleãném zásahu
nepfietrÏitû koordinovat.
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4) § 2 vyhlá‰ky ã. 328/ 2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému
5) §18 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o poÏární prevenci



(3) II. stupeÀ
a) Mimofiádná událost ohroÏuje – nejv˘‰e 100 osob,

více jak jeden objekt se sloÏit˘mi podmínkami
pro zásah, jednotlivé dopravní prostfiedky hro-
madné dopravy osob, cenn˘ chov zvífiat, plochy
území do 10 000 m2, nebo

b) záchranné a likvidaãní práce provádí základní
a ostatní sloÏky z kraje nebo okresu, kde mimo-
fiádná událost probíhá, nebo je nutno nepfietrÏitû
koordinovat sloÏky velitelem zásahu pfii spoleã-
ném zásahu.

(4) III. stupeÀ
a) Mimofiádná událost ohroÏuje více jak 100 a nej-

v˘‰e 1000 osob, ãást obce nebo areálu podniku,
soupravy Ïelezniãní pfiepravy, nûkolik chovÛ
hospodáfisk˘ch zvífiat, plochy území do 1 km2,
povodí fiek, produktovody, jde o hromadnou ha-
várii v silniãní dopravû, havárii v letecké dopravû,
nebo

b) záchranné a likvidaãní práce provádí základní
a ostatní sloÏky, nebo se vyuÏívají síly a pro-
stfiedky z jin˘ch krajÛ nebo jin˘ch okresÛ neÏ
z tûch, které byly postiÏeny mimofiádnou udá-
lostí, nebo

c) je nutno sloÏky pfii spoleãném zásahu v místû zá-
sahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci
‰tábu velitele zásahu a místo rozdûlit na sektory
a úseky.

(5) Zvlá‰tní stupeÀ
a) Mimofiádná událost ohroÏuje více jak 1000 osob,

celé obce nebo plochy území nad 1 km2, nebo
b) záchranné a likvidaãní práce provádí základní

a ostatní sloÏky vãetnû vyuÏití sil a prostfiedkÛ
z jin˘ch krajÛ a okresÛ neÏ z tûch, které byly mi-
mofiádnou událostí postiÏeny, popfiípadû je nutno
pouÏít pomoc vojensk˘ch útvarÛ a zafiízení nebo
zahraniãní pomoc, nebo

c) sloÏky IZS je nutné pfii spoleãném zásahu v místû
zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci
‰tábu velitele zásahu a místo rozdûlit na sektory
a úseky, nebo

d) spoleãn˘ zásah sloÏek vyÏaduje koordinaci na
strategické úrovni.

(6) Na základû rozhodnutí fiídícího dÛstojníka HZS
StâK oznamuje KOIS vyhlá‰ení III. a zvlá‰tního stupnû
poplachu hejtmanovi kraje.

(7) Po vyhlá‰ení zvlá‰tního stupnû poplachu v okre-
se KOIS na základû Ïádosti OIS ÚO povolává a nasazu-

je síly a prostfiedky z ostatních okresÛ, koordinuje kraj-
skou pomoc postiÏenému okresu.

âlánek 6
Operaãní stfiedisko

(1) V rámci Hasiãského záchranného sboru Stfiedo-
ãeského kraje je zfiízeno Krajské operaãní a informaãní
stfiedisko, jehoÏ souãástí jsou operaãní a informaãní stfie-
diska pfiíslu‰n˘ch územních odborÛ:

a) pro potfieby okresu Bene‰ov,
b) pro potfieby okresu Beroun,
c) pro potfieby okresu Kolín,
d) pro potfieby okresu Kutná Hora,
e) pro potfieby okresu Mûlník,
f) pro potfieby okresu Mladá Boleslav,
g) pro potfieby okresu Nymburk,
h) pro potfieby okresu Praha v˘chod,
i) pro potfieby okresu Praha západ,
j) pro potfieby okresu Pfiíbram,
k) pro potfieby okresu Rakovník.

(2) Vûcnou pÛsobnost OIS územního odboru Klad-
no vykonává KOIS.

(3) Operaãní a informaãní stfiedisko pfiijímá a vy-
hodnocuje informace o mimofiádn˘ch událostech a kri-
zov˘ch situacích na svém území. Soustfieìuje a vyhod-
nocuje informace potfiebné pro zásahy jednotek PO
a fiízení záchrann˘ch prací. Vyhodnocené informace
slouÏí jako prvotní podklad pro potfieby operaãního fiíze-
ní, pfiípadnû jako podklad pro rozhodovací proces krizo-
v˘ch ‰tábÛ po jejich svolání. Dále jsou vyuÏívány k pfií-
pravû podkladÛ urãen˘ch pro sdûlovací prostfiedky
a informování pfiíslu‰n˘ch odpovûdn˘ch nebo souãin-
nostních orgánÛ a organizací.

(4) Pfii zaji‰Èování informaãního toku v pfiípadû
nebezpeãí vzniku poÏáru nebo vzniku mimofiádn˘ch
událostí plní operaãní a informaãní stfiediska úkoly vy-
pl˘vající ze zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému, zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém
fiízení, z uzavfien˘ch souãinnostních dohod mezi G¤
HZS âR (HZS StâK) a sloÏkami integrovaného zá-
chranného systému a dále ze souãinnostních dohod
uzavfien˘ch mezi G¤ HZS âR (HZS StâK) a dal‰ími
mimorezortními subjekty (ústfiední správní úfiady,
územní správní úfiady, âesk˘ hydrometeorologick˘
ústav, Státní úfiad pro jadernou bezpeãnost, âeská tele-
vize, âesk˘ rozhlas, atd.).
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âlánek 7
Závûreãná ustanovení

(1) SloÏka IZS, zafiazená v tomto poplachovém plá-
nu, je povinna pfii poskytnutí pomoci jinému kraji o tom
informovat KOIS HZS StâK6).

(2) Ostatní sloÏky IZS jsou zafiazeny do PPPStâK
na základû Dohody o spolupráci, uzavfiené mezi HZS
StâK a touto sloÏkou.

(3) ¤editel Hasiãského záchranného sboru Stfiedo-
ãeského kraje je zmocnûn mûnit a aktualizovat ve‰keré
pfiílohy PoÏárního poplachového plánu Stfiedoãeského
kraje.

(4) Nedílnou souãástí tohoto nafiízení jsou pfiílohy:
a) pfiíloha ã.1: Základní sloÏky IZS,
b) pfiíloha ã.2: Ostatní sloÏky IZS,
c) pfiíloha ã.3: Stanovení prioritního hasebního ob-

vodu pro stanice HZS StâK.

âlánek 8
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem ná-
sledujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje
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Ing. Petr Bendl
hejtman

Antonín Podzimek
zástupce hejtmana

6) § 4 odst. 7 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
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