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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  P l z e À s k é h o  k r a j e

âástka 8 Rozesláno dne 22. prosince 2003

O B S A H

1. Nafiízení, kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán PlzeÀského kraje
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Rada PlzeÀského kraje vydává v souladu s § 7 a § 59
odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27
odst. 2 písm. a) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení kraje.

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) PoÏárním poplachov˘m plánem PlzeÀského kraje
(dále jen „poplachov˘ plán“) jsou upraveny:1)

a) v˘ãet jednotek poÏární ochrany v kraji,
b) zásady souãinnosti jednotek poÏární ochrany

pfii zdolávání poÏárÛ, pfii provádûní záchran-
n˘ch prací na území kraje a pfii poskytování po-
moci mezi kraji a pomoci do sousedního státu2)

(dále jen „zásady souãinnosti jednotek poÏární
ochrany“),

c) úprava povolávání jednotek poÏární ochrany
v rámci operaãního fiízení ke zdolávání poÏárÛ
a k záchrann˘m pracím,3)

d) zpÛsob vyhla‰ování jednotliv˘ch stupÀÛ poÏár-
ního poplachu,

e) úprava ãinností ohla‰oven poÏárÛ,
f) poplachov˘ plán integrovaného záchranného

systému kraje,
g) úprava ãinností operaãních a informaãních stfie-

disek hasiãského záchranného sboru kraje (dá-
le jen „operaãní a informaãní stfiedisko“).4)

(2) Souãástí tohoto nafiízení je pfiíloha, která stanoví
rozdûlení jednotek poÏární ochrany do jednotliv˘ch
stupÀÛ poÏárního poplachu.

âÁST PRVNÍ

POÎÁRNÍ POPLACHOV¯ PLÁN KRAJE

âl. 2
V˘ãet jednotek poÏární ochrany v kraji

(1) V˘ãet jednotek poÏární ochrany PlzeÀského kra-
je je uveden v Seznamu jednotek poÏární ochrany, kte-
r˘ je souãástí operativní dokumentace na úseku poÏár-
ní ochrany.5)

(2) Seznam jednotek poÏární ochrany PlzeÀského kra-
je je vefiejn˘ a vede a aktualizuje jej Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor PlzeÀského kraje (dále jen „Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor kraje“), Odbor pro integrovan˘ záchrann˘ systém,
a v aktuálním znûní je uloÏen na v‰ech operaãních a in-
formaãních stfiediscích.

âl. 3
Zásady souãinnosti jednotek poÏární ochrany

(1) Jednotky poÏární ochrany pÛsobí zejména v rámci
sv˘ch hasebních obvodÛ. Hasebním obvodem jednotek
hasiãského záchranného sboru podniku, jednotek sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ obce a jednotek sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ podniku je území jejich zfiizovatele (dále jen
„místnû pfiíslu‰ná jednotka“).

(2) Hasebním obvodem jednotek Hasiãského záchran-
ného sboru kraje a jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
vybrané obce je území, pro které je jednotka poÏární
ochrany pfiedurãena plo‰n˘m pokrytím nebo jejich pfie-
durãeností pro záchranné práce, napfi. pfii dopravních ne-
hodách nebo pfii havárii s v˘skytem nebezpeãn˘ch látek.

(3) V operativní dokumentaci na úseku poÏární ochra-
ny je dále stanoveno rozdûlení jednotek poÏární ochrany
pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupnû po-
Ïárního poplachu.
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1
NA¤ÍZENÍ

PlzeÀského kraje
ã. 1/2003

ze dne 16. 12. 2003,

kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán PlzeÀského kraje

1) § 4 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
2) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – III.
3) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – I. c.
4) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – I. e.
5) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – I. b.
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(4) V˘pis z pfiíslu‰né ãásti operativní dokumentace,
která obsahuje rozdûlení jednotek poÏární ochrany do
prvního stupnû poplachu obdrÏí ohla‰ovny poÏárÛ obcí
a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zfii-
zují jednotku poÏární ochrany.6)

(5) Pokud je jednotka hasiãského záchranného sboru
podniku nebo jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podni-
ku trvale pfiedurãena pro zásah mimo uzemí svého zfiizo-
vatele, je zpÛsob a obsah její souãinnosti uveden v dohodû
mezi zfiizovatelem pfiíslu‰né jednotky poÏární ochrany
a Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem kraje. V této dohodû se
stanoví síly a prostfiedky, kter˘mi uvedená jednotka poÏár-
ní ochrany poskytuje souãinnost, a za jak˘ch podmínek.

(6) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje uzavírá dohody
s právnick˘mi osobami a podnikajícími fyzick˘mi oso-
bami, které zfiizují jednotky poÏární ochrany podle od-
stavce 5.

âl. 4
Úprava ãinností operaãních a informaãních stfiedisek

Hasiãského záchranného sboru kraje

(1) Pro úãely operaãního fiízení a povolávání jednotek
poÏární ochrany7) ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m
pracím (dále jen „zásah“) pro potfieby území kraje a pro
poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního
státu zfiizuje Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje Krajské ope-
raãní a informaãní stfiedisko a podle potfieby také územ-
nû pfiíslu‰ná operaãní a informaãní stfiediska, která plní
úkoly podle zvlá‰tního právního pfiedpisu8) a jsou stál˘-
mi orgány pro koordinaci sloÏek integrovaného záchran-
ného systému.

(2) Pokud jsou pro potfieby území kraje zfiízena územ-
nû pfiíslu‰ná operaãní a informaãní stfiediska, je jim sta-
noveno území, pro které zabezpeãují úkoly operaãního
a informaãního stfiediska. Území se zpravidla skládá
z území správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností.
Pfiehled územní pÛsobnosti územnû pfiíslu‰n˘ch operaã-
ních a informaãních stfiedisek je stanoven v operativní
dokumentaci na úseku poÏární ochrany.9)

(3) PÛsobnost operaãního a informaãního stfiediska
pro potfiebu celého území kraje vykonává Krajské ope-
raãní a informaãní stfiedisko Hasiãského záchranného

sboru kraje (dále jen „Krajské operaãní a informaãní
stfiedisko“) se sídlem v Plzni, Kaplífiova ul. 9.

(4) Ve zvlá‰tních pfiípadech je moÏné na základû roz-
hodnutí fieditele Hasiãského záchranného sboru kraje
k plnûní úkolÛ Krajského operaãního a informaãního
stfiediska vyuÏít kterékoliv územnû pfiíslu‰né operaãní
a informaãní stfiedisko.

âl. 5
Úprava povolávání jednotek poÏární ochrany v rámci

operaãního fiízení ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m
pracím

(1) Jednotky poÏární ochrany7) k v˘jezdu podle po-
plachového plánu povolává územnû pfiíslu‰né operaãní
a informaãní stfiedisko pfiíslu‰né k místu, kde má b˘t zá-
sah uskuteãnûn. Pokud jednotky poÏární ochrany po-
tfiebné k zásahu nenáleÏí do územní pÛsobnosti tohoto
operaãního a informaãního stfiediska, operaãní a infor-
maãní stfiedisko, na jehoÏ území je zásah, povolává jed-
notky poÏární ochrany pfies územnû pfiíslu‰né operaãní
a informaãní stfiedisko, na jehoÏ území jsou jednotky po-
Ïární ochrany dislokovány.

(2) Krajské operaãní a informaãní stfiedisko povolává
k místu zásahu jednotky poÏární ochrany, které jsou vy-
ãlenûny do jeho pfiímé pÛsobnosti.

(3) Pfii mimofiádné události, která splÀuje kritéria pro
vyhlá‰ení zvlá‰tního stupnû poplachu, povolává na místo
události jednotky poÏární ochrany a ostatní síly a pro-
stfiedky Krajské operaãní a informaãní stfiedisko na Ïá-
dost územnû pfiíslu‰ného operaãního a informaãního
stfiediska Hasiãského záchranného sboru kraje.

(4) Pfii povolávání jednotek poÏární ochrany k zásahu
se operaãní a informaãní stfiediska fiídí platn˘mi právní-
mi pfiedpisy a závazn˘mi pokyny Hasiãského záchranné-
ho sboru kraje.

(5) K zásahu mimo svÛj hasební obvod mÛÏe b˘t jed-
notka poÏární ochrany povolána územnû pfiíslu‰n˘m
operaãním a informaãním stfiediskem10) také v pfiípadû,
kdy není moÏné povolat místnû pfiíslu‰nou jednotku po-
Ïární ochrany nebo na základû její pfiedurãenosti.11)

6) § 13 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb.,
7) § 4 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
8) Napfi. § 5 zákona ã. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní zákona ã. 320/2002 Sb., § 73 zákona

ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 13 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrova-
ného záchranného systému.

9) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – I. e.
10) § 11 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
11) § 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
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(6) K zásahu mimo území kraje mÛÏe b˘t na Ïádost
územnû pfiíslu‰ného operaãního a informaãního stfiedis-
ka jiného kraje povolána jednotka poÏární ochrany pro-
stfiednictvím územnû pfiíslu‰ného operaãního a infor-
maãního stfiediska, a to na základû uzavfien˘ch dohod
o souãinnosti jednotek poÏární ochrany mezi sousedící-
mi Hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory krajÛ. Územnû pfií-
slu‰né operaãní a informaãní stfiedisko oznámí vyslání
jednotek poÏární ochrany mimo území kraje Krajskému
operaãnímu a informaãnímu stfiedisku.

(7) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje vede Seznam do-
hod o souãinnosti jednotek poÏární ochrany mezi souse-
dícími Hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory krajÛ.

(8) Povolávání jednotek poÏární ochrany mimo území
kraje nad rámec uzavfien˘ch dohod a pfii pomoci kraje ji-
nému státu koordinuje Krajské operaãní a informaãní
stfiedisko v dohodû s Operaãním a informaãním stfiedis-
kem Ministerstva vnitra – generálního fieditelství Hasiã-
ského záchranného sboru âeské republiky.

(9) VyÏadování nasazení jednotek poÏární ochrany
z úrovnû Ministerstva vnitra provádí Operaãní a informaã-
ní stfiedisko Ministerstva vnitra – generálního fieditelství
Hasiãského záchranného sboru âeské republiky prostfied-
nictvím Krajského operaãního a informaãního stfiediska.

(10) K zásahu mimo území âeské republiky mÛÏe b˘t
na Ïádost Operaãního a informaãního stfiediska Minis-
terstva vnitra – generálního fieditelství Hasiãského zá-
chranného sboru âeské republiky povolána jednotka
poÏární ochrany prostfiednictvím Krajského operaãního
a informaãního stfiediska.

âl. 6
ZpÛsob vyhla‰ování jednotliv˘ch stupÀÛ poÏárního 

poplachu

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

(2) StupeÀ poplachu pro místo zásahu se stanoví z po-
tfieby nasazení sil a prostfiedkÛ jednotek poÏární ochrany
a popfiípadû dal‰ích sloÏek integrovaného záchranného
systému potfiebn˘ch ke zdolávání poÏárÛ, k záchrann˘m
a likvidaãním pracím pfii mimofiádn˘ch událostech, pfii-

ãemÏ operaãní a informaãní stfiedisko posuzuje pro vy-
hlá‰ení stupnû poplachu závaÏnost mimofiádné události
podle pfiijaté zprávy o mimofiádné události nebo podle
poÏadavkÛ velitele zásahu.

(3) Potfiebn˘ stupeÀ poplachu vyhla‰uje pro jedno
místo zásahu velitel zásahu nebo operaãní a informaãní
stfiedisko pfii prvotním povolávání jednotek poÏární
ochrany na místo zásahu. Operaãní a informaãní stfiedis-
ko mÛÏe vyhlásit stupeÀ poplachu pro urãité území po-
stiÏené mimofiádnou událostí, pokud je na nûm více jak
jedno místo zásahu.

(4) Povolání potfiebného poãtu sil a prostfiedkÛ jedno-
tek poÏární ochrany musí b˘t v rámci vyhlá‰eného stupnû
poplachu pfiizpÛsobeno co nejreálnûji situaci a mimofiád-
né události, jeÏ vyhlá‰ení pfiíslu‰ného stupnû poplachu
vyvolala. StupeÀ poplachu pro dané místo zásahu mÛÏe
b˘t zmûnûn poÏadavkem velitele zásahu na potfiebu sil
a prostfiedkÛ.

(5) Jednotlivé stupnû poplachu se hodnotí rozsahem
mimofiádné události, úrovní fiízení zásahu a koordinací
sloÏek integrovaného záchranného systému podle práv-
ního pfiedpisu.12)

(6) V jednotliv˘ch stupních poplachu zasahuje na
místû zásahu tento poãet jednotek poÏární ochrany:

a) první stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení
nejv˘‰e ãtyfi jednotek,

b) druh˘ stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení
nejv˘‰e desíti jednotek,

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

d) zvlá‰tní stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasaze-
ní více neÏ patnácti jednotek.

âl. 7
Úprava ãinnosti ohla‰oven poÏárÛ

(1) Ohla‰ovny poÏárÛ obcí13) nebo právnick˘ch osob
a podnikajících fyzick˘ch osob14) se pfii své ãinnosti fiídí
fiádem ohla‰ovny poÏárÛ.9) Úlohou ohla‰ovny poÏárÛ je
zejména:

a) pfiijímat hlá‰ení o vzniku poÏárÛ nebo jiné mi-
mofiádné události v obci nebo podniku,

b) vyhlásit poÏární poplach místní jednotce po-
Ïární ochrany,

c) oznámit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost
na územnû pfiíslu‰né operaãní a informaãní

12) § 20 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
13) § 29 odst. 1 písm. j) zákona ã. 133/1985 Sb.
14) Napfi: § 30 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb.
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stfiedisko telefonním ãíslem 150, je-li poÏár
ohlá‰en obãanem nebo zamûstnancem právnic-
ké osoby a podnikající fyzické osoby.

(2) PoÏární stanice Hasiãského záchranného sboru
kraje nejsou ohla‰ovnou poÏárÛ ve smyslu právních
pfiedpisÛ,14), 15) ale jsou místem, kde lze ohlásit poÏár ne-
bo jinou mimofiádnou událost.

(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 na ãísla 150 nebo 112, ze
kter˘ch lze ohlásit poÏár na územnû pfiíslu‰né operaãní
a informaãní stfiedisko. Tato místa se oznaãují tabulkou
s nápisem „ZDE HLA·TE POÎÁR“ nebo symbolem
telefonního ãísla „150“. Uveden˘mi místy mohou b˘t po
projednání s vlastníky nebo uÏivateli telefonní stanice,
u kter˘ch je zaruãena dostupnost zafiízení pro hlá‰ení po-
Ïáru, nebo jimi mohou b˘t vefiejné telefonní stanice nebo
vefiejné telefonní automaty.

(5) Pokud ohla‰ovna poÏáru pouÏívá k vyhlá‰ení po-
Ïárního poplachu15) jednotce poÏární ochrany sirény,
provádí se vyhlá‰ení:

a) signálem „POÎÁRNÍ POPLACH“, kter˘ je
vyhla‰ován pfieru‰ovan˘m tónem sirény po do-
bu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza –
25 sec. tón),

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

(6) Ohla‰ovna poÏárÛ povolává jednotky poÏární
ochrany7) k zásahu podle poÏadavkÛ operaãního a infor-
maãního stfiediska nebo podle fiádu ohla‰ovny poÏárÛ.16)

âÁST DRUHÁ

POPLACHOV¯ PLÁN INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE

ãl. 8
PouÏití a obsah

Poplachov˘ plán integrovaného záchranného systému
kraje se pouÏije v pfiípadû, pokud u mimofiádné události
musí spoleãnû zasahovat dvû a více sloÏek integrovaného
záchranného systému, a v souladu s právním pfiedpisem.17)

âl. 9
V˘ãet spojení na základní a ostatní sloÏky 

integrovaného záchranného systému

V˘ãet spojení na sloÏky integrovaného záchranného
systému,18) kter˘ obsahuje zejména telefonní, radiovou
a datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy a na ve-
doucí sloÏek integrovaného záchranného systému, ktefií
rozhodují o vyslání sil a prostfiedkÛ sloÏek integrované-
ho záchranného systému, vede Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
kraje a je uloÏen na operaãních a informaãních stfiedis-
cích a Odboru krizového fiízení Krajského úfiadu PlzeÀ-
ského kraje.

âl. 10
V˘ãet sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek integrovaného

záchranného systému a v˘ãet sil a prostfiedkÛ 
pro potfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací 

na základû smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich povolávání

(1) V˘ãet sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek integro-
vaného záchranného systému a v˘ãet sil a prostfiedkÛ
pro potfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací zaji‰tû-
n˘ch na základû smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich po-
volávání19) je veden Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem
kraje a je uloÏen na operaãních a informaãních stfiedis-
cích.

(2) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje zpracovává a vede
aktuální seznam vozidel sloÏek integrovaného záchran-
ného systému s v˘jimkou z poji‰tûní odpovûdnosti.

(3) SloÏky integrovaného záchranného systému ohla-
‰ují operaãním a informaãním stfiediskÛm podle územní

15) § 10 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
16) § 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.
17) § 19 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
18) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – II. f., g.
19) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – II. g.
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pÛsobnosti zmûny nutné pro aktualizaci informací obsa-
Ïen˘ch v operativní dokumentaci.

âl. 11
ZpÛsob povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek 

integrovaného záchranného systému a ãlenÛ krizov˘ch
‰tábÛ, právnick˘ch osob a podnikajících fyzick˘ch osob
zahrnut˘ch do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího

havarijního plánu

(1) Vedoucí sloÏek integrovaného záchranného systé-
mu, ãlenové krizov˘ch ‰tábÛ a právnické osoby a podni-
kající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje
nebo vnûj‰ího havarijního plánu oznamují Hasiãskému
záchrannému sboru kraje druh a zpÛsob pouÏití komuni-
kaãních prostfiedkÛ pouÏiteln˘ch k jejich okamÏitému
vyrozumûní nebo povolání.

(2) Územnû pfiíslu‰né operaãní a informaãní stfiedisko
vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek integrovaného
záchranného systému, ãleny krizov˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností a právnické osoby a podnikající fyzické
osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího
havarijního plánu za uÏití komunikaãních prostfiedkÛ dle
odstavce 1, a to na základû rozhodnutí pfiíslu‰ného sta-
rosty obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo jím povûfiené
osoby.

(3) Krajské operaãní a informaãní stfiedisko vyrozu-
mívá a povolává vedoucí sloÏek 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 prostfiedkÛ dle
odstavce 1, a to na základû rozhodnutí hejtmana kraje,
starosty obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo jimi povûfie-
né osoby.

(4) Îádost o povolání ãlenÛ pfiíslu‰ného krizového
‰tábu mÛÏe dát téÏ fiídící dÛstojník Hasiãského záchran-
ného sboru kraje za podmínek stanoven˘ch právním
pfiedpisem.20)

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek
integrovaného záchranného systému a ãlenÛ krizového
‰tábu kraje je veden a trvale aktualizován Krajsk˘m ope-
raãním a informaãním stfiediskem, které jej po kaÏdé
aktualizaci poskytuje hejtmanovi kraje a sekretariátu
krizového ‰tábu kraje. Obdobn˘m zpÛsobem postupují
územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vÛãi starostÛm obcí
s roz‰ífienou pÛsobností v jejich územní pÛsobnosti dle

ãl. 3 odst. 3 pfii vedení a aktualizaci plánÛ povolávání
a vyrozumívání vedoucích sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tá-
bu obcí s roz‰ífienou pÛsobností.21)

âÁST T¤ETÍ

âl. 12
Operativní dokumentace na úseku poÏární ochrany

a integrovaného záchranného systému

(1) Operativní dokumentací na úseku poÏární ochra-
ny jsou:

– Seznam jednotek poÏární ochrany v kraji,5)

– Rozdûlení jednotek poÏární ochrany do stupÀÛ
poplachu k jednotliv˘m obcím a objektÛm,3)

– Stanovení územní pÛsobnosti jednotek PO,22)

– Stanovení územní pÛsobnosti operaãních a in-
formaãních stfiedisek.4)

(2) Operativní dokumentací integrovaného záchran-
ného systému jsou:

– Pfiehled základních a ostatních sloÏek integro-
vaného záchranného systému,

– V˘ãet spojení na základní sloÏky integrovaného
záchranného systému,

– V˘ãet spojení na ostatní sloÏky integrovaného
záchranného systému – pfiehled dohod o spolu-
práci v rámci integrovaného záchranného systé-
mu (uzavfiené mezi MV – generálním fieditel-
stvím Hasiãského záchranného sboru âeské
republiky a ostatními sloÏkami integrovaného
záchranného systému, uzavfiené mezi Hasiã-
sk˘m záchrann˘m sborem kraje a ostatními
sloÏkami integrovaného záchranného systému),

– Seznam dohod o souãinnosti jednotek poÏární
ochrany mezi sousedícími Hasiãsk˘mi záchran-
n˘mi sbory krajÛ,

– Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-
Ïek a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje,

– Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-
Ïek integrovaného záchranného systému a ãlenÛ
krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛsobností.

(3) Územnû pfiíslu‰ná operaãní a informaãní stfiediska
vedou aktuální znûní uveden˘ch dílãích ãástí operativní
dokumentace.

(4) Aktuální a úplné znûní operativní dokumentace
musí b˘t trvale uloÏeno na operaãních a informaãních

20) § 11 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
21) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – II. i. aÏ n.
22) Operativní dokumentace Hasiãského záchranného sboru PlzeÀského kraje – I. d.
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stfiediscích a na Odboru krizového fiízení Krajského úfia-
du PlzeÀského kraje.

(5) Operativní dokumentace je pfiístupná zejména
hejtmanovi kraje, povûfien˘m ãlenÛm orgánÛ kraje nebo
starostovi obce s roz‰ífienou pÛsobností, povûfien˘m ãle-
nÛm orgánÛ obcí, vedoucím sloÏek integrovaného zá-
chranného systému a kontrolním orgánÛm.23)

âl. 13
Ustanovení pfiechodná a závûreãná

(1) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje zabezpeãí, nej-
pozdûji do 60 dnÛ od nabytí úãinnosti nafiízení k popla-
chovému plánu, dotãen˘m orgánÛm kraje a dotãen˘m
orgánÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, zaslání potfieb-
n˘ch v˘pisÛ z operativní dokumentace pro potfiebu ãin-
nosti ohla‰oven poÏárÛ a pro ãinnost krizov˘ch ‰tábÛ.

(2) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje odpovídá za fiádné
vedení operativní dokumentace a v pfiípadû zmûn zabez-

peãuje její prÛbûÏnou aktualizaci ve smyslu pfiíslu‰n˘ch
právních pfiedpisÛ.24)

(3) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje zabezpeãí nepro-
dlenû oznámení pfiíslu‰n˘ch zmûn dotãen˘m subjektÛm.

(4) Obce, právnické a fyzické osoby, sloÏky integrova-
ného záchranného systému uvedené v operativní doku-
mentaci jsou povinny minimálnû jednou roãnû a pfii kaÏdé
zmûnû potvrdit, pfiípadnû oznámit Hasiãskému záchran-
nému sboru kraje údaje, které ovlivÀují funkãnost opera-
tivní dokumentace.

(5) Tímto nafiízením nejsou dotãeny povinnosti fyzic-
k˘ch osob, právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzic-
k˘ch osob dle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

(6) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje.

(7) Tímto nafiízením se zru‰uje nafiízení ã. 5/2002, kte-
r˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán PlzeÀského kraje.

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman

MVDr. Václav âerven˘
námûstek hejtmana

23) § 17 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb.
24) Napfi. § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení PlzeÀského kraje ã. 1/2003

Stanovení rozdûlení jednotek poÏární ochrany do jednotliv˘ch stupÀÛ poÏárního poplachu a jejich pfie-
durãenosti pro obce a objekty

(1) Rozdûlení jednotek poÏární ochrany do prvního stupnû poÏárního poplachu pro obce a objekty vychází zpra-
vidla z hasebních obvodÛ jednotek poÏární ochrany, pfiiãemÏ jedna z jednotek poÏární ochrany je místnû pfiíslu‰ná
jednotka poÏární ochrany.

(2) Rozdûlení jednotek pro druh˘ a vy‰‰í stupeÀ poÏárního poplachu se stanoví na úrovni operaãních a informaã-
ních stfiedisek hasiãského záchranného sboru kraje v operativní dokumentaci na úseku poÏární ochrany nebo podle
potfieby v pfiípadû operaãního fiízení s respektováním poÏadavku na poãet jednotek poÏární ochrany v jednotliv˘ch
stupních poÏárního poplachu.

(3) Ve tfietím a zvlá‰tním stupni poÏárního poplachu nebo v kterémkoliv stupni poÏárního poplachu pfii potfiebû
speciální poÏární techniky lze pro úãely zásahu vyuÏít jednotky poÏární ochrany bez respektování jejich hasebních
obvodÛ a místní pfiíslu‰nosti.

(4) Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje, Odbor pro integrovan˘ záchrann˘ systém, vede rozdûlení jednotek poÏární
ochrany do jednotliv˘ch stupÀÛ poÏárního poplachu pro obce a objekty; aktuální znûní je uloÏeno na operaãních a in-
formaãních stfiediscích.

VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ PLZE≈SKÉHO KRAJE

Vydává: PlzeÀsk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje, ·kroupova 18, 306 13 PlzeÀ
tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00
Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelÛ vybíráno ve formû záloh. V˘‰e záloh bude
vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2003 ãiní 450 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieby.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 222 863 442, fax: 222 863 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte IâO (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 222 863 442, fax: 222 863 401


