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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 7 Rozesláno dne 19. listopadu 2003

O B S A H

1. Nafiízení, kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje

2. Nafiízení, kter˘m se mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 2/2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰né-
ho pokrytí území Libereckého kraje jednotkami poÏární ochrany

3. Nafiízení, kter˘m se mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 3/2002, 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 mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 6/2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏár-
ní ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob
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Rada Libereckého kraje vydává v souladu s ustano-
vením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o PO“),
a ve smyslu § 4 nafiízení vlády ã. 172 /2001 Sb., k prove-
dení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a § 19 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch po-
drobnostech k zabezpeãení integrovaného záchranného
systému, toto nafiízení kraje:

I.
Úvodní ustanovení a základní pojmy

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) PoÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje
(dále jen „poplachov˘ plán“) slouÏí k zabezpeãení sou-
ãinnosti jednotek poÏární ochrany (dále jen „jednotek
PO“) v Libereckém kraji (dále jen „kraj“) pfii ha‰ení
poÏárÛ, provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací na
území kraje, pfii poskytování pomoci mezi kraji a pfii
poskytování pomoci do sousedního státu, k úpravû po-
volávání jednotek PO a ke stanovení zpÛsobu vyhla‰o-
vání stupÀÛ poplachu a upravuje ãinnost ohla‰oven po-
Ïáru a operaãních a informaãních stfiedisek Hasiãského
záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS
kraje“).

(2) PoÏární poplachov˘ plán kraje rovnûÏ obsahuje
Poplachov˘ plán integrovaného záchranného systému
Libereckého kraje zpracovan˘ v souladu se zvlá‰tním
právním pfiedpisem1) (ãást druhá).

§ 2
Základní pojmy

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí:
a) integrovan˘m záchrann˘m systémem koordinova-

n˘ postup jeho sloÏek pfii pfiípravû na mimofiádné
události a pfii provádûní záchrann˘ch a likvidaãních
prací,2)

b) stupnûm poÏárního poplachu potfieba nasazení sil
a prostfiedkÛ jednotek PO ke zdolávání poÏárÛ a po-
skytování pomoci pfii Ïivelních pohromách a jin˘ch
mimofiádn˘ch událostech,3)

c) základní sloÏkou integrovaného záchranného systé-
mu sloÏka, která zaji‰Èuje nepfietrÏitou pohotovost
pro pfiíjem ohlá‰ení vzniku mimofiádné události, její
vyhodnocení a neodkladn˘ zásah v místû mimofiád-
né události. Základními sloÏkami integrovaného zá-
chranného systému jsou Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
âeské republiky, jednotky poÏární ochrany zafiazené
do systému plo‰ného pokrytí území kraje jednotka-
mi poÏární ochrany, zdravotnická záchranná sluÏba
a Policie âeské republiky,4)

d) ostatními sloÏkami vyãlenûné síly a prostfiedky
ozbrojen˘ch sil, ostatní ozbrojené bezpeãnostní sbo-
ry, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany vefiejné-
ho zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné
sluÏby, zafiízení civilní ochrany, neziskové organizace
a sdruÏení obãanÛ, která lze vyuÏít k záchrann˘m
a likvidaãním pracím a která poskytují pfii záchran-
n˘ch a likvidaãních pracích plánovanou pomoc na
vyÏádání,5)

e) koordinací sloÏek integrovaného záchranného systé-
mu koordinace záchrann˘ch a likvidaãních prací
vãetnû fiízení jejich souãinnosti,6)

f) mimofiádnou událostí ‰kodlivé pÛsobení sil a jevÛ
vyvolan˘ch ãinností ãlovûka, pfiírodními vlivy a také
havárie, které ohroÏují Ïivot, zdraví, majetek nebo
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1
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 1/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje

1) § 10 odst. 2 písm. e) a § 11 písm. d) zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

2) § 1 a § 2 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) § 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) § 4 odst. 1 a 4 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) § 4 odst. 2 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) § 1 vyhl. ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému.



Ïivotní prostfiedí a vyÏadují provedení záchrann˘ch
a likvidaãních prací.7)

II.
PoÏární poplachov˘ plán kraje

§ 3
Zásady souãinnosti jednotek PO

(1) Jednotky PO pÛsobí zejména v rámci sv˘ch ha-
sebních obvodÛ. Hasebním obvodem jednotek hasiãské-
ho záchranného sboru podniku, sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ obce (kromû sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch
obcí uveden˘ch v odst. 2) a sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku je území jejich zfiizovatele (dále jen „místnû pfií-
slu‰ná jednotka PO“).

(2) Hasebním obvodem jednotek HZS kraje, jedno-
tek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí je území,
pro které jsou jednotky PO pfiedurãeny k zásahu v prv-
ním stupni poÏárního poplachu nebo pro záchranné a li-
kvidaãní práce, napfi. pfii dopravních nehodách, na havá-
rie s v˘skytem nebezpeãn˘ch látek atd. (dále jen pro
„speciální ãinnosti“).8)

(3) Jednotky PO v kraji jsou vedeny v operativní
dokumentaci poplachového plánu, ãásti „Seznam jedno-
tek poÏární ochrany Libereckého kraje“ (§ 11). V ní je
uvedeno vymezení hasebních obvodÛ jednotek HZS
kraje, jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch
obcí, popfiípadû i jin˘ch jednotek s územní pÛsobností
mimo území jejich zfiizovatele.

(4) HZS kraje vede, v souladu s § 4, pfiehled sil
a prostfiedkÛ jednotek PO, kter˘ je uloÏen na operaãních
stfiediscích.

(5) Rozdûlení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo
objekty do konkrétních stupÀÛ poÏárního poplachového
plánu (dále jen „stupeÀ poplachu“) je obsahem operativní
dokumentace poplachového plánu a urãuje je HZS kraje.

(6) Rozdûlení jednotek PO do prvního stupnû po-
plachu pro obce a objekty vychází zpravidla z hasebních

obvodÛ jednotek PO, pfiiãemÏ jedna z jednotek je místnû
pfiíslu‰ná jednotka PO. Rozdûlení jednotek PO pro dru-
h˘ a vy‰‰í stupeÀ poplachu se stanoví s respektováním
poÏadavku na poãet jednotek PO v jednotliv˘ch stup-
ních poplachu (§ 5).Ve druhém a vy‰‰ích stupních popla-
chu lze pro úãely zásahu vyuÏít jednotky PO bez respek-
tování jejich hasebních obvodÛ a místní pfiíslu‰nosti, a to
na úrovni operaãních a informaãních stfiedisek HZS kra-
je v souladu s operativní dokumentací poplachového
plánu, nebo podle konkrétní potfieby v pfiípadû operaãní-
ho fiízení,9) ve v‰ech stupních poplachu.

(7) V˘pis z operativní dokumentace poplachového
plánu, ãást „Rozdûlení jednotek PO do konkrétních stup-
ÀÛ poÏárního poplachu pro jednotlivé obce nebo objek-
ty“, kter˘ obsahuje seznam jednotek PO pro první stupeÀ
poplachu, obdrÏí ohla‰ovny poÏárÛ obcí a právnické
a podnikající fyzické osoby, které zfiizují jednotku PO.10)

(8) Pokud je jednotka hasiãského záchranného sbo-
ru podniku nebo jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku trvale pfiedurãena mimo uzemí svého zfiizovate-
le, je zpÛsob a obsah její souãinnosti uveden v dohodû
mezi zfiizovatelem jednotky a HZS kraje.V této smlouvû
se stanoví síly a prostfiedky, kter˘mi uvedená jednotka
poskytuje souãinnost a za jak˘ch podmínek.

(9) HZS kraje vede Seznam uzavfien˘ch dohod
s právnick˘mi nebo podnikajícími fyzick˘mi osobami,
které zfiizují jednotky PO podle odstavce 7.

(10) Obce, jejichÏ jednotka PO je jednotkou pfied-
urãenou pro speciální ãinnosti,11) vytváfiejí ve spolupráci
s Libereck˘m krajem optimální podmínky pro zásah jed-
notky PO na likvidaci následkÛ uveden˘ch událostí, a to
pfiedev‰ím z hlediska vybavení pfiíslu‰n˘mi technick˘mi
prostfiedky a odborné pfiipravenosti ãlenÛ jednotky PO.

§ 4
Povolávání jednotek PO v rámci operaãního fiízení 

ke zdolávání poÏárÛ
a k záchrann˘m a likvidaãním pracím

(1) Pro úãely operaãního fiízení a povolávání jedno-
tek PO12) ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m a likvidaã-
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7) § 2 písm. b) zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
8) § 3 odst. 1 vyhl. ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
9) § 70 odst. 3 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

10) § 13 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
11) § 9 nafiízení Libereckého kraje ã. 2/2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami poÏár-

ní ochrany.
12) § 4 odst. 1 vyhl. ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.



ním pracím (dále jen „zásah“) pro potfieby území kraje
a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sou-
sedního státu zfiizuje HZS kraje krajské operaãní a infor-
maãní stfiedisko a podle potfieby také územnû pfiíslu‰ná
operaãní a informaãní stfiediska (dále jen „operaãní stfie-
diska“), která plní úkoly podle zvlá‰tního právního pfied-
pisu13) a jsou stál˘mi orgány pro koordinaci sloÏek inte-
grovaného záchranného systému.

(2) Ohla‰ovna poÏárÛ povolává jednotky PO12)

k zásahu podle poÏadavkÛ operaãního stfiediska nebo
podle fiádu ohla‰oven poÏárÛ.14)

(3) Pro potfieby území kraje jsou zfiízena tato územ-
nû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska HZS kraje:
a) operaãní stfiedisko územního odboru âeská Lípa pro

potfiebu území okresu âeská Lípa,
b) operaãní stfiedisko územního odboru Jablonec nad

Nisou pro potfiebu území okresu Jablonec nad Nisou,
c) operaãní stfiedisko HZS kraje (viz odst. 4) pro potfie-

bu území okresu Liberec,
d) operaãní stfiedisko územního odboru Semily pro po-

tfiebu území okresu Semily.

(4) PÛsobnost operaãního stfiediska pro potfiebu ce-
lého území kraje vykonává operaãní stfiedisko HZS kra-
je (dále jen „krajské operaãní stfiedisko“).

(5) Ve zvlá‰tních pfiípadech je moÏné na základû
rozhodnutí fieditele HZS kraje k plnûní úkolÛ operaãní-
ho stfiediska kraje vyuÏít kterékoliv územnû pfiíslu‰né
operaãní stfiedisko.

(6) Jednotky PO12) povolává k v˘jezdu územnû pfií-
slu‰né operaãní stfiedisko k místu, kde má b˘t zásah
uskuteãnûn, nebo krajské operaãní stfiedisko, pokud pfie-
vezme místo zásahu jednotek do své pÛsobnosti.

(7) Pfii povolávání jednotek PO k zásahu se operaã-
ní stfiediska fiídí platn˘mi právními pfiedpisy a závazn˘mi
pokyny HZS kraje.

(8) K zásahu mimo svÛj hasební obvod mÛÏe b˘t
jednotka PO povolána územnû pfiíslu‰n˘m operaãním
stfiediskem15) také v pfiípadû, kdy není moÏné povolat
místnû pfiíslu‰nou jednotku nebo na základû její pfiedur-
ãenosti.

(9) K zásahu mimo území kraje mÛÏe b˘t na Ïádost
územnû pfiíslu‰ného operaãního stfiediska jiného kraje
povolána jednotka PO prostfiednictvím územnû pfiíslu‰-
ného operaãního stfiediska, a to na základû uzavfien˘ch
dohod o souãinnosti jednotek PO mezi HZS krajÛ sou-
sedících. Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko oznámí
vyslání jednotek PO mimo území Libereckého kraje
krajskému operaãnímu stfiedisku.

(10) HZS kraje vede Seznam dohod o souãinnosti
jednotek PO mezi hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory souse-
dících krajÛ podle odstavce 9.

(11) Povolávání jednotek mimo území Libereckého
kraje nad rámec uzavfien˘ch dohod a pfii pomoci jinému
státu koordinuje krajské operaãní stfiedisko v dohodû
s operaãním a informaãním stfiediskem Ministerstva
vnitra – generálního fieditelství Hasiãského záchranného
sboru âeské republiky.

(12) VyÏadování nasazení jednotek z úrovnû Minis-
terstva vnitra provádí operaãní a informaãní stfiedisko
Ministerstva vnitra – generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âeské republiky prostfiednictvím
krajského operaãního stfiediska.

(13) K zásahu mimo území âeské republiky mÛÏe
b˘t na Ïádost operaãního a informaãního stfiediska gene-
rálního fieditelství Hasiãského záchranného sboru âeské
republiky povolána jednotka PO prostfiednictvím kraj-
ského operaãního stfiediska.

§ 5
ZpÛsob vyhla‰ování jednotliv˘ch stupÀÛ poÏárního 

poplachu

(1) V rámci poÏárního poplachového plánu se vy-
hla‰ují ãtyfii stupnû poÏárního poplachu (dále jen „stu-
peÀ poplachu“) pro místo zásahu nebo území zasaÏené
mimofiádnou událostí, pfiiãemÏ ãtvrt˘ stupeÀ poplachu,
kter˘ je oznaãován jako zvlá‰tní, je stupnûm nejvy‰‰ím.

(2) StupeÀ poplachu pro místo zásahu se stanoví
z potfieby nasazení sil a prostfiedkÛ jednotek PO a popfií-
padû dal‰ích sloÏek integrovaného záchranného systému
potfiebn˘ch ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m a likvi-
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13) Napfi. § 5 zákona ã. 239/2000 Sb., § 73 zákona ã. 133/1985 Sb., § 13 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrované-
ho záchranného systému.

14) § 35 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci), a § 13
nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

15) § 11 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.



daãním pracím pfii mimofiádn˘ch událostech. Operaãní
stfiedisko posuzuje pfii vyhlá‰ení stupnû poplachu závaÏ-
nost mimofiádné události podle pfiijaté zprávy o mimo-
fiádné události v návaznosti na klasifikaci stupÀÛ popla-
chu podle zvlá‰tního právního pfiedpisu16) nebo podle
poÏadavkÛ velitele zásahu.

(3) Potfiebn˘ stupeÀ poplachu vyhla‰uje pro jedno
místo zásahu velitel zásahu nebo operaãní stfiedisko pfii
prvotním povolávání jednotek PO na místo zásahu. Ope-
raãní stfiedisko mÛÏe vyhlásit stupeÀ poplachu pro urãité
území postiÏené mimofiádnou událostí, pokud je na nûm
více neÏ jedno místo zásahu.

(4) Povolání potfiebného poãtu sil a prostfiedkÛ
jednotek PO musí b˘t v rámci vyhlá‰eného stupnû po-
plachu pfiizpÛsobeno co nejreálnûji situaci a mimofiád-
né události, jeÏ vyhlá‰ení pfiíslu‰ného stupnû vyvolala.
StupeÀ poplachu pro dané místo zásahu mÛÏe b˘t zmû-
nûn poÏadavkem velitelem zásahu na potfiebu sil a pro-
stfiedkÛ.

(5) V jednotliv˘ch stupních poplachu zasahuje na
místû zásahu tento poãet jednotek PO:
a) první stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení nejv˘-

‰e ãtyfi jednotek PO,
b) druh˘ stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení nejv˘-

‰e desíti jednotek PO,
c) tfietí stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení nejv˘‰e

patnácti jednotek PO,
d) zvlá‰tní stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení více

neÏ patnácti jednotek PO, nebo vybran˘ch sil a pro-
stfiedkÛ právnick˘ch osob, podnikajících fyzick˘ch
osob ãi fyzick˘ch osob.

§ 6
Úprava ãinnosti ohla‰oven poÏárÛ

(1) Ohla‰ovny poÏárÛ obcí17) nebo právnick˘ch
a podnikajících fyzick˘ch osob18) se pfii své ãinnosti fiídí
fiádem ohla‰ovny poÏárÛ.14) Úlohou ohla‰ovny poÏárÛ je
zejména:
a) pfiijímat hlá‰ení o vzniku poÏárÛ nebo jiné mimofiád-

né události v obci nebo podniku,
b) vyhlásit poÏární poplach místní jednotce PO,
c) povolat jednotku na místo zásahu,

d) oznámit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost na
územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko telefonním
ãíslem 150, je-li poÏár ohlá‰en obãanem nebo za-
mûstnancem právnické nebo podnikající fyzické
osoby.

(2) Stanice HZS kraje nejsou ohla‰ovnami poÏárÛ
ve smyslu zvlá‰tních právních pfiedpisÛ17),18), ale jsou mís-
tem, kde lze ohlásit poÏár nebo jinou mimofiádnou udá-
lost.

(3) Ohla‰ovna poÏárÛ musí b˘t oznaãená tabulkou
s nápisem „OHLA·OVNA POÎÁRÒ“.

(4) Obec zfiizuje také potfiebn˘ poãet míst, odkud
lze hlásit poÏár telefonní linkou ãíslo 150 a ze kter˘ch lze
ohlásit poÏár na územní operaãní stfiedisko.Tato místa se
oznaãují tabulkou s nápisem „ZDE HLA·TE POÎÁR“
nebo symbolem telefonního ãísla „150“. Uveden˘mi mís-
ty mohou b˘t, po projednání s vlastníky nebo uÏivateli,
telefonní stanice, u kter˘ch je zaruãena dostupnost zafií-
zení pro hlá‰ení poÏáru, nebo jimi mohou b˘t vefiejné te-
lefonní stanice nebo automaty.

(5) Pokud ohla‰ovna poÏárÛ pouÏívá k vyhlá‰ení
poÏárního poplachu19) jednotce PO sirény, provádí se:
a) signálem „POÎÁRNÍ POPLACH“, kter˘ je vyhla-

‰ován pfieru‰ovan˘m tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 se-
kund tón),

b) signálem „POÎÁRNÍ POPLACH“ vyhla‰ovan˘m
elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky
troubící tón „HO-¤Í“, „HO-¤Í“) po dobu jedné mi-
nuty.

III.
Poplachov˘ plán integrovaného 

záchranného systému kraje

§ 7
PouÏití a obsah

(1) Poplachov˘ plán integrovaného záchranného
systému kraje (dále jen „poplachov˘ plán IZS“) se pou-
Ïije v pfiípadû, pokud u mimofiádné události musí spoleã-
nû zasahovat dvû a více sloÏek integrovaného záchranné-

Strana 345 Vûstník právních pfiedpisÛ Libereckého kraje âástka 7/2003

16) § 20 a násl. vyhl. ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému.
17) § 27 odst. 1 písm. j) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) Napfi. § 30 vyhl. ã. 246/2001 Sb. (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
19) § 10 vyhl. ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.



ho systému (dále jen „sloÏky IZS“), a to v souladu se
zvlá‰tním právním pfiedpisem.20)

(2) Poplachov˘ plán IZS je povaÏován za pfiehled sil
a prostfiedkÛ vãetnû jejich poãtu a vyuÏitelnosti podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu21) a je vyuÏíván jako pfiílo-
ha havarijního plánu kraje a krizového plánu kraje.

§ 8
Spojení na základní a ostatní sloÏky

(1) Pfiehled spojení na základní sloÏky IZS, kter˘ ob-
sahuje zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci
na místa trvalé obsluhy a na vedoucí sloÏek, ktefií rozhodu-
jí o vyslání sil a prostfiedkÛ základních a ostatních sloÏek,
vede HZS kraje a je uloÏen na operaãních stfiediscích.

(2) Pfiehled spojení na základní sloÏky je dûlen pod-
le územní pÛsobnosti územnû pfiíslu‰n˘ch operaãních
a informaãních stfiedisek v souladu s § 4 odst. 3.

(3) Pfiehled spojení na základní a ostatní sloÏky IZS
zpracovan˘ podle odst. 1 se v nezmûnûné podobû vyuÏívá
jako základní ãást plánu vyrozumûní havarijního plánu
kraje.22) Souãasnû slouÏí jako samostatná souãást plánÛ
spojení krizového plánu kraje podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu23) a vede, vyuÏívá a aktualizuje se zpÛsobem
stanoven˘m v § 10.

§ 9
Pfiehled sil a prostfiedkÛ a zpÛsob jejich povolávání

(1) Pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek a pfie-
hled sil a prostfiedkÛ pro potfieby záchrann˘ch a likvi-
daãních prací zaji‰tûn˘ch na základû smluvních vztahÛ
s fyzick˘mi a právnick˘mi osobami, vãetnû zpÛsobu je-
jich povolávání, je veden u HZS kraje, je uloÏen na ope-
raãních stfiediscích a je souãástí havarijního plánu kraje
a krizového plánu kraje.

(2) HZS kraje zpracovává a vede aktuální seznam
vozidel sloÏek IZS s v˘jimkou z poji‰tûní odpovûdnosti.

(3) SloÏky IZS jsou povinny ohla‰ovat operaãním
stfiediskÛm podle územní pÛsobnosti (§ 4 odst. 3) zmûny

nutné pro aktuálnost informací obsaÏen˘ch v dokumen-
tech „Spojení na základní sloÏky integrovaného záchran-
ného systému“ a „Pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních
sloÏek IZS a prostfiedkÛ pro potfieby záchrann˘ch a li-
kvidaãních prací na základû smluvních vztahÛ a zpÛsob
jejich povolávání“.

§ 10
ZpÛsob povolávání a vyrozumívání

(1) Vedoucí sloÏek IZS, ãlenové krizov˘ch ‰tábÛ
a právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté
do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního
plánu oznamují HZS kraje druh a zpÛsob pouÏití komu-
nikaãních prostfiedkÛ pouÏiteln˘ch k jejich okamÏitému
vyrozumûní nebo povolání.

(2) Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko podle § 4
odst. 3 vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek IZS, ãleny
krizov˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností a právnické
a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu
kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu za uÏití komunikaã-
ních prostfiedkÛ dle odstavce 1, a to na základû rozhodnu-
tí pfiíslu‰ného starosty obce s roz‰ífienou pÛsobností ne-
bo jím povûfiené osoby.

(3) Krajské operaãní stfiedisko vyrozumívá hejtma-
na kraje a povolává vedoucí sloÏek IZS na úrovni kraje,
ãleny krizového ‰tábu kraje a právnické a podnikající
fyzické osoby, zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo
vnûj‰ího havarijního plánu, za uÏití komunikaãních pro-
stfiedkÛ dle odstavce 1, a to na základû rozhodnutí hejt-
mana kraje nebo jím povûfiené osoby, popfiípadû staros-
ty obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo jím povûfiené
osoby.

(4) Na Ïádost velitele zásahu, fiídícího dÛstojníka
HZS, starosty obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo hejt-
mana kraje povolává územnû pfiíslu‰né operaãní a infor-
maãní stfiedisko nebo krajské operaãní stfiedisko HZS
kraje vedoucí sloÏek podle jejich místní pfiíslu‰nosti.

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-
Ïek a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje je veden u krajského
operaãního stfiediska HZS kraje a je trvale aktualizován
krajsk˘m operaãním stfiediskem, které jej po kaÏdé aktu-
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20) § 19 odst. 3 a 4 vyhl. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému.
21) § 15 odst. 3 písm. a) nafiízení vlády ã. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona ã. 240/2000 Sb., o krizovém fiízení a o zmûnû nûkte-

r˘ch zákonÛ (krizov˘ zákon), ve znûní nafiízení vlády ã. 36/2003 Sb.
22) Pfiíloha ã. 1, ãást C. Druhy plánÛ konkrétních ãinností, odst. 1 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
23) § 15 odst. 3 písm. h) nafiízení vlády ã. 462/2000 Sb.



alizaci poskytuje hejtmanu kraje pro potfieby krizového
‰tábu kraje. Obdobn˘m zpÛsobem postupují územnû pfií-
slu‰ná operaãní stfiediska vÛãi starostÛm obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností v jejich územní pÛsobnosti dle § 4 odst. 3
pfii vedení a aktualizaci plánÛ povolávání a vyrozumívá-
ní vedoucích sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností.

IV.

§ 11
Operativní dokumentace poplachového plánu

(1) Operativní dokumentace se zpracovává a ve-
de na základû zásad schválen˘ch poplachov˘m plánem
kraje.

(2) Operativní dokumentací poplachového plánu
jsou:
a) rozdûlení jednotek poÏární ochrany do konkrétních

stupÀÛ poÏárního poplachu pro jednotlivé obce ne-
bo objekty;

b) v˘ãet jednotek poÏární ochrany Libereckého kra-
je;

c) seznam uzavfien˘ch dohod s právnick˘mi nebo pod-
nikajícími fyzick˘mi osobami, které zfiizují jednotky
poÏární ochrany;

d) seznam dohod o souãinnosti jednotek poÏární ochra-
ny mezi hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory sousedních
krajÛ;

e) spojení na základní sloÏky integrovaného záchran-
ného systému;

f) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek in-
tegrovaného záchranného systému a ãlenÛ krizové-
ho ‰tábu kraje;

g) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek in-
tegrovaného záchranného systému a ãlenÛ krizo-
v˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností;

h) pfiehled sil a prostfiedkÛ základních sloÏek integro-
vaného záchranného systému;

i) pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek integro-
vaného záchranného systému a prostfiedkÛ pro po-
tfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací na základû
smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich povolávání.

(3) Operativní dokumentace poplachového plánu je
po obsahové stránce ãlenûna do dílãích ãástí dle územní
pÛsobnosti operaãních stfiedisek uveden˘ch v § 4 odst. 3.

Územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vedou aktuální
znûní uveden˘ch dílãích ãástí operativní dokumentace.

(4) Úplná operativní dokumentace poplachového
plánu za cel˘ kraj je v jednom vyhotovení trvale uloÏena
na krajském operaãním stfiedisku.

(5) Operativní dokumentace poplachového plánu je
pfiístupná zejména dotãen˘m orgánÛm kraje a osobám po-
vûfien˘m hejtmanem kraje, dotãen˘m orgánÛm obcí kraje
a osobám povûfien˘m starostou obce s roz‰ífienou pÛsob-
ností, vedoucím sloÏek IZS a kontrolním orgánÛm.24)

V.
Pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 12

(1) HZS kraje uvede operativní dokumentaci popla-
chového plánu do souladu s tímto nafiízením do 90 dnÛ
od nabytí úãinnosti tohoto nafiízení. Ve stejném termínu
zabezpeãí zaslání potfiebn˘ch v˘pisÛ z operativní doku-
mentace pro potfiebu ãinnosti ohla‰oven poÏárÛ, pro ãin-
nost krizov˘ch ‰tábÛ, dotãen˘m orgánÛm kraje a dotãe-
n˘m orgánÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností.

(2) HZS kraje odpovídá za fiádné vedení operativní
dokumentace poplachového plánu a v pfiípadû zmûn za-
bezpeãuje její prÛbûÏnou aktualizaci ve smyslu pfiíslu‰-
n˘ch právních pfiedpisÛ.25)

(3) HZS kraje odpovídá za aktualizaci pfiíloh hava-
rijního plánu kraje a krizového plánu kraje dotãen˘ch
poplachov˘m plánem kraje na základû údajÛ získan˘ch
podle § 12 odst. 5.

(4) HZS kraje zabezpeãí oznámení pfiíslu‰n˘ch
zmûn dotãen˘m subjektÛm nejpozdûji do 30 dnÛ od na-
bytí platnosti pfiíslu‰né aktualizace.

(5) Obce, sloÏky IZS, právnické a fyzické osoby, za-
fiazené v tomto poplachovém plánu a operativní doku-
mentaci poplachového plánu, jsou povinny minimálnû
jednou roãnû a pfii kaÏdé zmûnû potvrdit, pfiípadnû ozná-
mit územnû pfiíslu‰nému operaãnímu stfiedisku HZS
kraje (§ 4 odst. 3) údaje, které ovlivÀují funkãnost popla-
chového plánu a operativní dokumentace poplachového
plánu.
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24) § 17 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
25) Napfi. § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.



(6) Tímto nafiízením nejsou dotãeny povinnosti fy-
zick˘ch osob, právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzic-
k˘ch osob podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

§ 13

Zru‰ují se:
1. Nafiízení Okresního úfiadu âeská Lípa ã. 1/2002,

kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán okresu
âeská Lípa,

2. Nafiízení Okresního úfiadu Jablonec nad Nisou
ã. 2/2002, kter˘m se vydává poÏární poplachov˘ plán
okresu Jablonec nad Nisou,

3. Nafiízení Okresního úfiadu Liberec ã. 1/2002, kter˘m
se vydává poÏární poplachov˘ plán okresu Liberec,

4. Nafiízení Okresního úfiadu Semily ã. 1/2002, kter˘m
se vydává poÏární poplachov˘ plán okresu Semily,

5. Nafiízení Libereckého kraje ã. 1/2002, kter˘m se vy-
dává poÏární poplachov˘ plán Libereckého kraje,

6. Nafiízení Okresního úfiadu Jablonec nad Nisou
ã. 1/1997 – Nûkteré podmínky k zabezpeãení poÏární
ochrany v okrese Jablonec nad Nisou.

§ 14

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1197/03/RK dne 4. listopa-
du 2003.
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RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA 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 zfiízení),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydává toto nafiízení kraje:

§ 1

Nafiízení Libereckého kraje ã. 2/2002, kter˘m se sta-
noví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území
Libereckého kraje jednotkami poÏární ochrany (dále jen
„Nafiízení“), se mûní takto:

1. Úvodní ustanovení Nafiízení zní:
„Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1

písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“), vydává toto nafiízení kraje:“

2. V § 13 se za odst. 2 vkládá odst. 3, kter˘ zní:
„(3) Zru‰ují se:

1. Nafiízení Okresního úfiadu Jablonec nad Nisou
ã. 2/1998, kter˘m se stanovuje plo‰né pokrytí okresu
Jablonec nad Nisou jednotkami poÏární ochrany,

2. Nafiízení Okresního úfiadu âeská Lípa ã. 3/2002,
o zabezpeãení poÏární ochrany,

3. Nafiízení Okresního úfiadu Liberec ã. 2/2002, o za-
bezpeãení poÏární ochrany.“

3. Odst. 2 a 3 se oznaãují jako odst. 3 a 4.

§ 2

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1198/03/RK ze dne 4. listo-
padu 2003.
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2
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 2/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

kter˘m se mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 2/2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami 

poÏární ochrany

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA 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 zfiízení),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydává toto nafiízení kraje:

§ 1

Nafiízení Libereckého kraje ã. 3/2002, kter˘m se sta-
noví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení po-
ÏárÛ (dále jen „Nafiízení“), se mûní takto:

1. Úvodní ustanovení Nafiízení zní:
„Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1

písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“), vydává toto nafiízení kraje:“

2. § 3 vãetnû nadpisu zní:
„§ 3

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje

Vede dokumentaci k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha-
‰ení poÏárÛ. Dokumentace k zabezpeãení zdrojÛ vody
k ha‰ení poÏárÛ obsahuje urãení vodních zdrojÛ, pod-
mínky jejich trvalé pouÏitelnosti pro ha‰ení poÏárÛ a pro
záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost
k tomuto zdroji a pro odbûr vody, a zpÛsob zabezpeãení
stanoven˘ch podmínek.“

3. § 4 se ru‰í a § 5 aÏ 9 se oznaãují jako § 4 aÏ 8.

§ 2

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1199/03/RK ze dne 4. listo-
padu 2003.
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3
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 3/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

kter˘m se mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 3/2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA 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 zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰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, vymezené
tímto nafiízením.1)

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární
ochrany 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, kte-
ré 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 nebez-
peãí vzniku poÏárÛ – souhrn preventivních opatfiení, je-
jichÏ cílem je sníÏení poÏárního nebezpeãí, zamezení
vzniku a roz‰ífiení poÏárÛ.

§ 3
Vymezení doby, míst a okolností zv˘‰eného nebezpeãí

vzniku poÏárÛ
a zpÛsob jeho vyhla‰ování

(1) Dobou zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ se
pro úãely tohoto nafiízení rozumí období mimofiádn˘ch
klimatick˘ch podmínek, zejména déletrvající období vy-
sok˘ch teplot a mimofiádného sucha.2)

(2) V dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ mÛ-
Ïe na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnûtu or-
gán státní správy lesÛ z dÛvodu ochrany lesa rozhodnout
o doãasném omezení nebo vylouãení vstupu do lesa, nej-
v˘‰e v‰ak na dobu tfií mûsícÛ3). TotéÏ lze stanovit nafiíze-
ním obce4) s roz‰ífienou pÛsobností. Stanovenou dobu lze
stejn˘m zpÛsobem prodlouÏit nejv˘‰e o tfii mûsíce. Pod-
nût k doãasném omezení nebo vylouãení vstupu do lesa
mÛÏe dát i Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého kraje
(dále jen „HZS Libereckého kraje“) nebo Krajsk˘ úfiad
Libereckého kraje.

(3) Obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností roz-
hodují:5)

a) o doãasném omezení nebo vylouãení vstupu do lesa,
pokud nepfiesahují jejich správní obvod,

b) o uloÏení opatfiení v pfiípadech mimofiádn˘ch okolnos-
tí, pokud nepfiesahují jejich správní obvod a

c) o nezbytn˘ch opatfieních k odvrácení hrozícího nebez-
peãí, pokud nepfiesahují jejich správní obvod.

(4) Krajsk˘ úfiad rozhoduje:6)

a) o doãasném omezení nebo vylouãení vstupu do le-
sa,3) pokud pfiesahují správní obvod obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností,
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4
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 4/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

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

1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 1 odst. 1 písm. e) nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.

2) Období mimofiádného sucha se stanoví na základû pozorování âeského hydrometeorologického ústavu. Jedná se zejména o období, kdy mnoÏství
sráÏek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a souãasnû pfii vysok˘ch denních teplotách, sluneãním svitu a pokud od posledních vydatn˘ch srá-
Ïek uplynulo alespoÀ 20 dní.

3) § 19 odst. 3 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon).
4) § 11 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) § 48 zákona ã. 289/1995 Sb., (lesní zákon).
6) § 48a zákona ã. 289/1995 Sb., (lesní zákon).



b) o nezbytn˘ch opatfieních k odvrácení hrozícího ne-
bezpeãí,7) pokud pfiesahují správní obvod obce s roz-
‰ífienou pÛsobností,

c) o uloÏení opatfiení v pfiípadû mimofiádn˘ch okolnos-
tí, pokud pfiesahují správní obvod obce s roz‰ífienou
pÛsobností a nepfiesahují obvod územní pÛsobnosti
kraje.

(5) Rozhodnutí vydávají obecní úfiad obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností nebo krajsk˘ úfiad v pfienesené pÛsob-
nosti, pfii tom postupují v souladu se Správním fiádem.

II.

§ 4
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v dobû 

zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ

(1) Pro dobu zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ se
stanoví následující preventivní opatfiení:
a) zákaz rozdûlávání ohÀÛ a zákaz spalování hofilav˘ch

látek (odpad, suchá tráva, plevel, vûtve apod.) na
volném prostranství, a to zejména v blízkosti poros-
tÛ, polí s obilovinami a pícninami a na místech, kde
mÛÏe dojít k roz‰ífiení hofiení; ustanovení zvlá‰tních
právních pfiedpisÛ nejsou tímto dotãena,8)

b) zákaz pálení v lesích,
c) zákaz koufiit, rozdûlávat nebo udrÏovat otevfien˘

oheÀ v pfiírodním prostfiedí (zejména v lesích a na lu-
kách),

d) zákaz odhazovat hofiící nebo doutnající pfiedmûty
a pouÏívat pyrotechnické v˘robky v pfiírodním pro-
stfiedí (zejména v lesích a na lukách),

e) zákaz jízd parních lokomotiv bez pfiijat˘ch protipo-
Ïárních opatfiení,

f) zákaz vjezdu motorov˘ch vozidel na lesní a polní
cesty, (vyjma vozidel vlastníkÛ lesÛ, ktefií zabezpeãují
opatfiení pro dobu zv˘‰eného nebezpeãí vzniku po-
ÏárÛ stanovené zvlá‰tním právním pfiedpisem9) a mo-
torov˘ch vozidel pouÏívan˘ch k pfiepravû hofilav˘ch
stébelnat˘ch látek pfii Ïních a sklizni úrody),

g) zákaz pouÏívání vody ze zdrojÛ pro ha‰ení poÏárÛ
k jin˘m úãelÛm; ustanovení zvlá‰tního právního
pfiedpisu nejsou tímto dotãena,10)

h) povinnost zajistit prÛjezdnost pfiíjezdov˘ch cest do
lesních porostÛ,

i) zákaz pro vlastníky lesÛ k povolování v˘jimek
z ustanovení lesního zákona.11)

(2) Dále se v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku po-
ÏárÛ stanoví tato preventivní opatfiení:
a) pfii skladování pevn˘ch paliv se sklonem k samovzní-

cení musí b˘t palivo prÛbûÏnû kontrolováno a pfii
zji‰tûní pfiíznakÛ samovznícení provedena úãinná
opatfiení k zamezení vzniku a roz‰ífiení poÏáru,12) pfii
skladování píce, úrody apod. se sklonem k samovzní-
cení se postupuje obdobnû,

b) motorová vozidla pouÏívaná k pfiepravû hofilav˘ch sté-
belnat˘ch látek pfii Ïních a sklizni úrody musí b˘t pfii
jízdû po poli nebo pfii práci v místech skladování vyba-
vena lapaãi jisker nebo jin˘m obdobn˘m zafiízením.

ZpÛsobem uveden˘m v § 3 odst. 2 aÏ 4 lze vyhlásit na ná-
vrh HZS Libereckého kraje pfiípadnû i jiná vhodná opat-
fiení.

III.
Sankce

§ 5

(1) Za poru‰ení ustanovení tohoto nafiízení mÛÏe
b˘t uloÏena pokuta podle zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle zákona
ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch
zákonÛ (lesní zákon).13)

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

IV.
Závûreãné ustanovení

§ 6

Zru‰ují se:
1. Nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2002, ze dne 5. úno-

ra 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení
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7) § 57 zákona ã. 289/1995 Sb., (lesní zákon).
8) Napfi. zákona ã. 23/1962 Sb., o myslivosti, zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ.
9) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

10) § 7 odst. 1 a odst. 2 a § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
11) § 20 odst. 1 písm. k) zákona ã. 289/1995 Sb., lesní zákon.
12) Napfi. âSN 441315.
13) § 48 odst. 1 písm. p) a § 48 odst 1 písm. r) a § 54 – 56 lesního zákona.



poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku
poÏáru,

2. Nafiízení âR – Okresního úfiadu Jablonec nad Nisou
ã. 3/2002, o stanovení podmínek k zabezpeãení poÏár-
ní ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏá-
ru a pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob,

3. Nafiízení Okresního úfiadu Semily ã. 3/2002, kter˘m
se vydává Dokumentace k zabezpeãení poÏární
ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
a pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob.

§ 7

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1200/03/RK dne 4. listopa-
du 2003.
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RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA 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 zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰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‰t-
ního v˘znamu.

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární
ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu dle nevefiejné
pfiílohy tohoto nafiízení odpovídá právnická osoba, pod-
nikající fyzická osoba, fyzická osoba (dále jen „vlastník“
nebo „provozovatel“).

§ 2

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

vách zvlá‰tního v˘znamu – souhrn opatfiení, kter˘mi
se stanoví rozsah a zpÛsob zabezpeãení poÏární
ochrany v tûchto budovách,

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

mi potfiebami,
2. ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
3. nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
4. jejichÏ funkce je v daném regionu dostupn˘mi

prostfiedky nenahraditelná.

§ 3
âlenûní budov zvlá‰tního v˘znamu

Budovy zvlá‰tního v˘znamu se ãlení na:
a) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl znamenat

ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivotními
potfiebami,1)

b) zdravotnická zafiízení – nemocnice,2)

c) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl zna-
menat ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní
správy,

d) budovy, u kter˘ch by pfiípadn˘ poÏár mohl zname-
nat nenahraditelné ztráty na kulturních památ-
kách,3)

e) budovy, jejichÏ funkce je v kraji dostupn˘mi pro-
stfiedky nenahraditelná.

§ 4
Operativní dokumentace budov zvlá‰tního v˘znamu 

na území kraje

(1) Na základû tohoto nafiízení a jím stanoven˘ch
kritérií pro zatfiídûní Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Liberec-
kého kraje (dále jen „HZS LK“) zpracovává a vede ope-
rativní dokumentaci „Nevefiejn˘ seznam budov zvlá‰tní-
ho v˘znamu“.

(2) ZpÛsob vedení, uloÏení a aktualizace operativní
dokumentace je stanoven zvlá‰tním právním pfiedpi-
sem.4)

(3) Operativní dokumentace „Nevefiejn˘ seznam
budov zvlá‰tního v˘znamu“ je pfiístupná zejména dotãe-
n˘m orgánÛm kraje a osobám povûfien˘m hejtmanem
kraje, dotãen˘m orgánÛm obcí kraje a osobám povûfie-
n˘m starostou obce s roz‰ífienou pÛsobností, vedoucím
sloÏek integrovaného záchranného systému a kontrol-
ním orgánÛm.4)
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5
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 5/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

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.
3) Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
4) § 17 odst. 1 a 2 nafiízení vlády ã. 172 /2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.



II.
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

a podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce
v budovách zvlá‰tního v˘znamu

§ 5

(1) Vlastník nebo provozovatel budovy zvlá‰tního
v˘znamu (dále jen „budova“) je povinen vytváfiet pod-
mínky pro provedení rychlého a úãinného zásahu, eva-
kuace osob, zvífiat a materiálu a záchrann˘ch prací,5) a to
zejména tím, Ïe:
a) písemnû stanoví podmínky pro zaji‰tûní vstupu jednot-

ky poÏární ochrany k provedení pfiípadného zásahu
v budovû zvlá‰tního v˘znamu, zejména k pfiekonání
bezpeãnostních bariér, které budou v takov˘ch budo-
vách zfiízeny, apod.,

b) vymezí moÏná kolizní místa v budovû z hlediska
zásahu jednotky poÏární ochrany nebo místa,
u kter˘ch lze pfiedpokládat komplikaci nebo ne-
obvyklé podmínky pro zasahující jednotku poÏár-
ní ochrany. Pfii jejich vymezení spolupracovat
s HZS LK,

c) neprodlenû ohlásí na operaãní stfiedisko HZS LK
jakékoli zmûny t˘kající se obsahu dokumentÛ pfie-
dan˘ch HZS LK k bodu 1. a 2., dále zmûny na pfií-
jezdov˘ch komunikacích k budovû, na nástupních
plochách u budovy nebo v pfiístupu k nim, v pfií-
jezdu ke zdrojÛm vody pro ha‰ení poÏárÛ pro bu-
dovu nebo jejich nedostateãnosti oproti pÛvodní-
mu stavu,

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

e) bude provádût kontrolu únikov˘ch komunikací,
vnûj‰ích a vnitfiních zásahov˘ch cest vãetnû ÏebfiíkÛ,
pfiístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti (i v zim-
ním období), správnost znaãení, ve lhÛtû nejménû
1x mûsíãnû.

§ 6

(1) Vlastník nebo provozovatel budovy, kterému
vznikla povinnost zpracovat a vést dokumentaci zdolá-
vání poÏárÛ podle zvlá‰tního právního pfiedpisu6), mÛÏe
prokázat splnûní podmínek poÏární bezpeãnosti a pod-
mínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce v budo-
vách podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) tohoto nafiízení,
pfiedloÏením této dokumentace zdolávání poÏárÛ.

III.
Sankce

§ 7

(1) Poru‰í-li vlastník nebo provozovatel budovy
zvlá‰tního v˘znamu, jako právnická osoba nebo podnikají-
cí 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, ja-
ko 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

§ 8

(1) Vlastník nebo provozovatel zajistí vypracování
aktualizované dokumentace stanovené § 4 a 5 tohoto na-
fiízení nejpozdûji do 31. 3. 2004.

(2) Oznámení vlastníkovi nebo provozovateli o za-
fiazení objektu do nevefiejného seznamu budov zvlá‰tní-
ho v˘znamu provádí Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje.

§ 9

Zru‰uje se Nafiízení Libereckého kraje ã. 5/2002 ze
dne 5. února 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabez-
peãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu.
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5) § 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.

6) § 15 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a § 34 vyhl. ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti
a v˘konu státního poÏárního dozoru.



§ 10

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1201/03/RK ze dne 4. listo-
padu 2003.
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RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA 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 zfiízení),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vydává toto nafiízení kraje:

§ 1

Nafiízení Libereckého kraje ã. 6/2002, kter˘m se sta-
noví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii ak-
cích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob (dále jen
„Nafiízení“), se mûní takto:

1. Úvodní ustanovení Nafiízení zní:
„Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1

písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o kra-
jích“), a k provedení zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“), vydává toto nafiízení kraje:“

2. První vûta § 3 odst. 2 zní:
„K pofiádání akcí podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 2.

a písm. b) bodu 2. v pfiípadû, …“

3. V § 3 odst. 2 se oznaãení pfiílohy mûní z „ã. 4“ na
„ã. 3“.

§ 2

(1) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni, kdy bude vyhlá‰eno ve Vûstníku
právních pfiedpisÛ Libereckého kraje.

(2) Toto nafiízení kraje bylo schváleno usnesením
Rady Libereckého kraje ãíslo 1202/03/RK ze dne 4. listo-
padu 2003.
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6
NA¤ÍZENÍ

Libereckého kraje ã. 6/2003
ze dne 4. listopadu 2003,

kter˘m se mûní nafiízení Libereckého kraje ã. 6/2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích,

kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

RNDr. Pavel Pavlík v. r.
hejtman

Ing. Ludûk Suchomel, MBA v. r.
statutární zástupce hejtmana
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