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

âástka 3 Rozesláno 14. kvûtna 2004

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka o závazné ãásti zmûny ã. 1 územního plánu velkého územního celku Mladá

2. Nafiízení, kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje 

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

18/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Jesenice a obcí Psáry
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

19/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralupy nad Vltavou a obcí Nelahozeves
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

20/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Kfiivoklát a obcí Zbeãno
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

21/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Bernardov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

22/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Bludov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

23/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Církvice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

24/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí âervené Janovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

25/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Hlízov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

26/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Kfiesetice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

27/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Pabûnice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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28/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Svat˘ Mikulá‰
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

29/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí ·tipoklasy
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

30/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Tfiebûtín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

31/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Vidice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

32/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Mûstec Králové a obcí Dlouhopolsko
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

33/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Mní‰ek pod Brdy a obcí Trnová
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

34/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem ¤íãany a obcí Stranãice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

35/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Sadská a obcí Hradi‰tko
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Zastupitelstvo Stfiedoãeského kraje se usneslo dne
31. bfiezna 2004 vydat podle § 29 odst. 3 zákona ã. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zá-
kon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s ustano-
vením § 35 odst. 2 písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku kraje.

âlánek 1
Úãel vyhlá‰ky

(1) Touto obecnû závaznou vyhlá‰kou kraje (dále jen
„vyhlá‰ka“) se vyhla‰uje závazná ãást zmûny ã. 1 územ-
ního plánu velkého územního celku Mladá (dále jen
„Zmûna“), schváleného Zastupitelstvem Stfiedoãeského
kraje dne 31. 3. 2004, usnesením ã. 40-18/2004/ZK.

(2) Zmûna pozmûÀuje územní plán velkého územní-
ho celku Mladá (dále jen „ÚP VÚC Mladá“) schválen˘
vládou âeské republiky dne 19. 12. 1994 usnesením
ã. 723; závazná ãást ÚP VÚC Mladá byla vyhlá‰ena nafií-
zením vlády ã. 11/1995 Sb. ze dne 19. 12. 1994.

(3) Závaznou ãást Zmûny obsahuje pfiíloha ã. 1 této
vyhlá‰ky.

âlánek 2
Rozsah a doba platnosti

(1) Vyhlá‰ka platí pro ãásti území okresÛ Mladá Bo-
leslav a Nymburk. Seznam obcí a katastrálních území, pro
nûÏ ÚP VÚC Mladá i Zmûna platí, je uveden v pfiíloze ã. 2.

(2) Zmûna ru‰í v ÚP VÚC Mladá pouÏitou kategorii
„dlouhodob˘ v˘hled – rezerva“, to znamená, Ïe jsou sta-
noveny pouze dvû ãasové kategorie: stav a návrh.

(3) Zmûna stanoví lhÛty aktualizace na ãtyfii roky
s tím, Ïe první aktualizace bude provedena v roce 2008.

(4) Vyhlá‰ka platí na dobu neurãitou. Její platnost
mÛÏe b˘t zru‰ena nebo zmûnûna pouze vyhlá‰kou vyda-
nou k dal‰í zmûnû ÚP VÚC Mladá, nebo vyhlá‰kou k no-
vému ÚP VÚC Mladá.

âlánek 3
Pfiílohy vyhlá‰ky

Nedílnou souãástí této vyhlá‰ky jsou pfiíloha ã. 1
„Závazná ãást zmûny ã. 1 ÚP VÚC Mladá“ a pfiíloha ã. 2
„Seznam obcí a katastrálních území fie‰eného území“.

âlánek 4
UloÏení dokumentace

Dokumentace Zmûny je uloÏena na Krajském úfiadu
Stfiedoãeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, na Odboru
regionálního rozvoje. Byla pfiedána nadfiízenému orgánu
územního plánování, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj,
a mûstsk˘m úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností: Lysá
nad Labem, Mladá Boleslav a Nymburk.

âlánek 5
Úãinnost vyhlá‰ky

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedo-
ãeského kraje.

1
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Stfiedoãeského kraje ã. 1/2004
ze dne 31. bfiezna 2004,

o závazné ãásti zmûny ã. 1 územního plánu velkého územního celku Mladá

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Antonín Podzimek v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2004

ZÁVAZNÁ âÁST ZMùNY â. 1 ÚP VÚC MLADÁ

âlánek 1

(1) Závaznou ãást Zmûny tvofií:
a) koridory a plochy pro stavby dopravní a technické infrastruktury,
b) limity vyuÏití území,
c) vymezení nadregionálních a regionálních územních systémÛ ekologické stability (dále jen ÚSES),
d) vymezení koridorÛ a ploch pro vefiejnû prospû‰né stavby.

(2) Znázornûní koridorÛ a ploch pro stavby dopravní a technické infrastruktury, limitÛ vyuÏití území a vymezení na-
dregionálních a regionálních ÚSES obsahuje „V˘kres zmûn“ grafické ãásti dokumentace Zmûny.

âlánek 2

Dále vyjmenované plochy a koridory pro stavby dopravní a technické infrastruktury je nutné územnû chránit:
a) na úseku dopravy:

1. ãásteãná úprava trasy silnice I/38 – obchvat Vlkavy a Jizbické Zavadilky,
2. silnice II/331 – obchvat Lysé nad Labem, pfieloÏka v prostoru Dvorce,
3. silnice II/332 – obchvaty Milovic a ZboÏíãka,
4. silnice II/275 – obchvat Lu‰tûnic,
5. pfieloÏky silnic III. tfiídy v lokalitách Vanovice, âachovice, Straky a nové úseky silnic III. tfiídy, umoÏÀující pro-

pojení Pfiedmûfiice – Jifiice a Stará Lysá – Benátecká Vrutice,
6. nová silniãní propojení Milovice – Benátky nad Jizerou,
7. silniãní propojení Lu‰tûnice – Vodûrady,
8. silnice III/3321 – úprava v prostoru leti‰tû BoÏí Dar,
9. silnice II/332 – mimoúrovÀové kfiíÏení Ïelezniãní trati ã. 071 v katastrálním území Straky,

10. pfieloÏka Ïelezniãní trati Lysá nad Labem – Milovice a nové Ïelezniãní propojení Milovice – BoÏí Dar – âa-
chovice,

11. úprava traÈov˘ch obloukÛ na Ïelezniãní trati ã. 071 v prostoru Újezd – Lu‰tûnice;

b) na úseku energetiky:
1. vedení 110 kV âelákovice – Benátecká Vrutice (napojení na stávající vedení),
2. vysokotlaké plynovody (VTL) plynovody: Jizbická Zavadilka – BoÏí Dar, Brodce – Chotûtov;

c) na úseku vodního hospodáfiství:
1. nové rybníky v prostoru Traviny,
2. retenãní nádrÏ (prÛmyslová zóna Benátky nad Jizerou),
3. suché poldry (jiÏnû leti‰tû BoÏí Dar),
4. pfiipojení skupinového vodovodu Lu‰tûnice na skupinov˘ vodovod Mladá Boleslav,
5. pfiipojení v‰ech sídel obce Smilovice na skupinov˘ vodovod Mladá Boleslav,
6. doplÀující úseky vodovodÛ mezi sídly: Lysá nad Labem – Milovice, ZboÏíãko – Straky – Dvory, Benátky nad

Jizerou – Dolní Slivno s odboãkou na Kochánky, Struhy – Lipník, Nûmãice – Vodûrady,
7. doplÀující úseky kanalizace: Benátky nad Jizerou – Sedlec, Benátky nad Jizerou – Zdûtín,
8. odvedení de‰Èov˘ch vod do vodoteãí (Mlynafiice).
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âlánek 3

Limitem vyuÏití území na úseku ochrany pfiírody a krajiny a znázornûn˘m ve „V˘kresu zmûn“ grafické ãásti
Zmûny je navrhovaná pfiírodní rezervace Traviny.

âlánek 4

(1) Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES je znázornûno ve „V˘kresu zmûn“ grafické ãásti dokumentace
Zmûny.

(2) Na plochách zahrnut˘ch do ÚSES je zákaz umisÈování staveb s v˘jimkou staveb liniov˘ch pro dopravu a pro
technické vybavení.

âlánek 5

(1) Za vefiejnû prospû‰né stavby (dále jen „VPS“) navrhované ve Zmûnû jsou povaÏovány ty stavby, které definuje
§ 108 odst. 3 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, jako stavby pro vefiejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu Ïivotního pro-
stfiedí.

(2) VPS navrhované ve Zmûnû jsou zakresleny ve v˘kresu „Vefiejnû prospû‰né stavby“ grafické ãásti dokumentace
Zmûny.

(3) Zmûna ru‰í VPS vymezené ve schváleném ÚP VÚC Mladá : trasy pro vysokotlaké plynovodní pfiípojky Lysá nad
Labem (sever) – Milovice – Milovice, tábor a Benátecká Vrutice (sever) – Milovice (sever) – BoÏí Dar.

(4) V seznamu jsou uvedeny VPS navrÏené Zmûnou a VPS, které jsou ve Zmûnû územnû odli‰nû fie‰ené oproti
schválenému ÚP VÚC. Oznaãení uvedená v seznamu VPS odpovídají v˘kresu „Vefiejnû prospû‰né stavby“ z gra-
fické ãásti dokumentace Zmûny a nejsou v souvislé fiadû, protoÏe bylo ponecháno ãíslování dle projednaného ná-
vrhu Zmûny s úpravami dle v˘sledkÛ projednání.

Oznaãení Název vefiejnû prospû‰né stavby Dotãená katastrální území

D o p r a v a

D02 nov˘ koridor Ïelezniãní trati Lysá n. L. – Milovice Lysá n. L., Ostrá, Milovice
D03 nov˘ koridor Ïelezniãní trati Milovice – BoÏí Dar – âachovice Milovice, V‰ejany
D04 úpravy koridoru Ïelezniãní trati ã. 071 v prostoru Újezd, Lu‰tûnice

Újezd – Lu‰tûnice
D05 koridor silnice I/38 – obchvat Vlkavy a Jizbické Zavadilky Vlkava, V‰ejany
D11 koridor silnice II/332 – obchvat Milovic, vã. napojení sídla Milovice
D12 koridor silnice II/332 – obchvat ZboÏíãka ZboÏíãko
D13 koridor silnice II/332 – mimoúrovÀové kfiíÏení Ïelezniãní Straky

trati ã. 071
D14 koridor silnice II/331 – severozápadní obchvat Lysé n. L. Lysá n. L.
D15 koridor silnice II/331 – nové vedení trasy v prostoru Dvorce Lysá n. L.
D16 koridor silnice II/275 – obchvat Lu‰tûnic Lu‰tûnice, Újezd
D17 koridor silnice pro napojení Újezdu na silnici II/275 Újezd
D18 koridor pro pfieloÏku silnice III/3326 ve Vanovicích âachovice, V‰ejany
D19 koridor pro nové propojení âachovic a Vlkavy Vlkava, V‰ejany

(pfieloÏka silnic III/3322 a III/3325)
D20 koridor propojení Lu‰tûnice – Vodûrady Lu‰tûnice, Vodûrady
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Oznaãení Název vefiejnû prospû‰né stavby Dotãená katastrální území

D22 koridory silnic III/27212 a III/3325 – obchvat Strak Straky
D23 koridor pro úpravu komunikace v prostoru leti‰tû BoÏí Dar Milovice

(III/3321)
D24 koridor pro nová silniãní propojení Milovic ve smûru na Milovice, Jifiice,

Benátky nad Jizerou Benátky n. J. II.
D25 koridor silniãního propojení Pfiedmûfiice n. J. – Jifiice Jifiice

(prodlouÏení silnice III/2728)
D26 koridor silniãního propojení Stará Lysá – Benátecká Vrutice Stará Lysá, Benátecká Vrutice

V o d n í h o s p o d á fi s t v í

V01 such˘ poldr (ZboÏíãko) ZboÏíãko
V02 such˘ poldr (Milovice) Milovice
V03 odvedení de‰Èov˘ch vod do Mlynafiice Milovice
V05 koridor vodovodu Lysá n. L. – Milovice Lysá n. L., Milovice
V06 koridor vodovodu ZboÏíãko – Straky – Dvory Straky, ZboÏíãko
V07 koridor vodovodu Benátky n. J. – Dolní Slivno Benátky n. J. III.

vã. odboãky na Kochánky
V11 koridor kanalizace Sedlec – Benátky n. J. Benátky n. J. I.
V12 koridor kanalizace Zdûtín – Benátky n. J. Benátky n. J. I.
V13 retenãní nádrÏ – prÛmyslová zóna Benátky n. J. Benátky n. J. II.
V16 rybník Kbel
V17 rybník Kbel
V18 koridor vodovodu Nûmãice – Vodûrady Vodûrady
V19 koridor pro napojení skup. vodovodu Lu‰tûnice na skup. Lu‰tûnice, Vodûrady

vodovod Ml. Boleslav
V20 koridor vodovodu Rej‰ice – Kosofiice Rej‰ice
V21 koridor vodovodu Újezd – Smilovice – Újezdec – Bratronice Bratronice, Smilovice,

Újezd, Újezdec
V22 koridor vodovodu Struhy – Lipník Lipník, Struhy

E n e r g e t i k a

E01 koridor vedení VVN 110 kV âelákovice – Benátecká Vrutice Lysá n. L., Litol, Stará Lysá,
Benátecká Vrutice

E02 koridor vysokotlakého plynovodu Jizb. Zavadilka – BoÏí Dar V‰ejany, Milovice
E03 koridor vysokotlakého plynovodu Brodce – Chotûtov Brodce
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Pfiíloha ã. 2
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2004

SEZNAM OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ ¤E·ENÉHO ÚZEMÍ

Obec Katastrální území

Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou I – Nové Benátky, Benátky nad Jizerou II – Staré Benátky,
Benátky nad Jizerou III – Obodfi, DraÏice, Kbel

Brodce Brodce
âachovice âachovice, Struhy
Jifiice Jifiice
Lipník Lipník
Lu‰tûnice Lu‰tûnice, Vodûrady
Lysá nad Labem Litol, Lysá nad Labem
Milovice Benátecká Vrutice, Milovice
Ostrá Ostrá
Smilovice Bratronice, Rej‰ice, Smilovice, Újezd, Újezdec
Stará Lysá Stará Lysá
Straky Straky
Stratov Stratov
Vlkava Vlkava
V‰ejany V‰ejany
ZboÏíãko ZboÏíãko
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2
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 2/2004
ze dne 7. dubna 2004,

kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje

Rada Stfiedoãeského kraje vydává v souladu s usta-
novením § 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 (dále jen
„zákon o PO“),a ve smyslu § 4 nafiízení vlády ã.172 /2001 Sb.,
k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení
vlády ã. 498/2002 Sb., a § 19 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nû-
kter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrovaného zá-
chranného systému, toto nafiízení kraje:

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje
(dále jen „poplachov˘ plán“) obsahuje zásady souãin-
nosti jednotek poÏární ochrany (dále jen „jednotek“)
v Stfiedoãeském kraji pfii ha‰ení poÏárÛ, provádûní zá-
chrann˘ch a likvidaãních prací a k fie‰ení mimofiádn˘ch
událostí na celém území Stfiedoãeského kraje, pfii posky-
tování pomoci mezi kraji a pfii poskytování pomoci do
sousedního státu, k úpravû povolávání jednotek a ke sta-
novení zpÛsobu vyhla‰ování stupÀÛ poplachového plá-
nu, upravuje ãinnost ohla‰oven poÏáru a operaãních a in-
formaãních stfiedisek Hasiãského záchranného sboru
Stfiedoãeského kraje (dále jen „HZS kraje“).

(2) PoÏární poplachov˘ plán kraje rovnûÏ obsahuje
Poplachov˘ plán integrovaného záchranného systému
Stfiedoãeského kraje zpracovan˘ v souladu s právním
pfiedpisem.1) 

âÁST PRVNÍ
PoÏární poplachov˘ plán kraje 

§ 2
Zásady souãinnosti jednotek

(1) Jednotky pÛsobí zejména v rámci sv˘ch haseb-
ních obvodÛ. Hasebním obvodem jednotek hasiãského

záchranného sboru podniku, sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ obce a sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku je území
jejich zfiizovatele (dále jen „místnû pfiíslu‰ná jednot-
ka“).

(2) Hasebním obvodem jednotek HZS kraje, jedno-
tek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybrané obce je území,
pro které je jednotka pfiedurãena plo‰n˘m pokrytím na
území Stfiedoãeského kraje nebo jejich pfiedurãeností
pro záchranné práce, napfi. pfii dopravních nehodách, na
havárie s v˘skytem nebezpeãn˘ch látek.

(3) Jednotky Stfiedoãeského kraje vãetnû jejich sil
a prostfiedkÛ jsou uvedeny v Seznamu jednotek poÏární
ochrany Stfiedoãeského kraje, kde je rovnûÏ uvedeno vy-
mezení hasebních obvodÛ jednotek HZS kraje a jedno-
tek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí, popfiípa-
dû i jin˘ch jednotek s územní pÛsobností mimo území
jejich zfiizovatele. Tyto údaje jsou souãástí dokumentace
územnû pfiíslu‰n˘ch operaãních stfiedisek a krajského
operaãního a informaãního stfiediska HZS kraje.

(4) Rozdûlení jednotek do prvního a druhého stup-
nû poplachu pro obce a objekty vychází zpravidla z ha-
sebních obvodÛ jednotek, pfiiãemÏ jedna z jednotek je
místnû pfiíslu‰ná jednotka. Rozdûlení jednotek pro dru-
h˘ a vy‰‰í stupeÀ poplachu se stanoví na úrovni operaã-
ních a informaãních stfiedisek HZS kraje v operativní
dokumentaci nebo podle potfieby v pfiípadû operaãního
fiízení2) s respektováním poÏadavku na poãet jednotek
v jednotliv˘ch stupních poplachu. Ve tfietím a zvlá‰tním
stupni poplachu lze pro úãely zásahu vyuÏít jednotky
bez respektování jejich hasebních obvodÛ a místní pfií-
slu‰nosti.

(5) V˘pis, kter˘ obsahuje seznam jednotek pro první
stupeÀ poplachu, obdrÏí ohla‰ovny poÏárÛ obcí a práv-
nické a podnikající fyzické osoby, které zfiizují jednot-
ku.3)

(6) Pokud je jednotka hasiãského záchranného sboru
podniku nebo jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ pod-

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) § 70 odst. 3 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) § 13 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
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niku trvale pfiedurãena ke zdolávání poÏárÛ a k záchran-
n˘m pracím mimo území svého zfiizovatele, je zpÛsob
a obsah její souãinnosti uveden v dohodû mezi zfiizovate-
lem jednotky a HZS kraje. V této smlouvû se stanoví síly
a prostfiedky, kter˘mi uvedená jednotka poskytuje po-
moc a za jak˘ch podmínek.

(7) HZS kraje vede Seznam uzavfien˘ch dohod
s právnick˘mi nebo podnikajícími fyzick˘mi osobami,
které zfiizují jednotky podle odstavce 6.

§ 3
Povolávání jednotek v rámci operaãního fiízení

ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pracím

(1) Pro úãely operaãního fiízení a povolávání jedno-
tek4) ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pracím (dále
jen „zásah“) pro potfieby území Stfiedoãeského kraje
a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sou-
sedního státu zfiizuje HZS kraje územnû pfiíslu‰ná ope-
raãní a informaãní stfiediska a operaãní a informaãní stfie-
disko HZS kraje (dále jen „operaãní stfiediska“), která
plní úkoly podle zvlá‰tního právního pfiedpisu5) a jsou
stál˘mi orgány pro koordinaci sloÏek integrovaného zá-
chranného systému.

(2) Povolávání jednotek4) k zásahu podle poÏadavkÛ
operaãního stfiediska nebo podle fiádu ohla‰oven poÏá-
rÛ6) provádí ohla‰ovny poÏárÛ.

(3) Pro potfieby území Stfiedoãeského kraje je zfiíze-
no v rámci HZS kraje krajské operaãní a informaãní stfie-
disko (dále jen „KOIS“), jehoÏ souãástí jsou územnû pfií-
slu‰ná operaãní stfiediska:

a) Bene‰ov pro potfiebu území správních obvodÛ obcí
s roz‰ífienou pÛsobností Bene‰ov,Vla‰im a Votice,

b) Beroun pro potfiebu území správních obvodÛ ob-
cí s roz‰ífienou pÛsobností Beroun a Hofiovice,

c) Kolín pro potfiebu území správních obvodÛ obcí
s roz‰ífienou pÛsobností âesk˘ Brod, Kolín a ¤í-
ãany,

d) Kutná Hora pro potfiebu území správních obvodÛ
obcí s roz‰ífienou pÛsobností âáslav a Kutná Hora,

e) Mûlník pro potfiebu území správních obvodÛ ob-
cí s roz‰ífienou pÛsobností Kralupy nad Vltavou,
Mûlník a Neratovice,

f) Mladá Boleslav pro potfiebu území správních ob-
vodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Brand˘s nad
Labem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav a Mnicho-
vo Hradi‰tû,

g) Nymburk pro potfiebu území správních obvodÛ
obcí s roz‰ífienou pÛsobností Lysá nad Labem,
Nymburk a Podûbrady,

h) Pfiíbram pro potfiebu území správních obvodÛ ob-
cí s roz‰ífienou pÛsobností Dobfií‰, Pfiíbram a Sedl-
ãany,

i) Rakovník pro potfiebu území správního obvodu
obce s roz‰ífienou pÛsobností Rakovník,

j) ¤evnice pro potfiebu území správního obvodu
obce s roz‰ífienou pÛsobností âerno‰ice.

(4) KOIS plní téÏ úkoly územnû pfiíslu‰ného operaã-
ního stfiediska pro potfiebu území správních obvodÛ obcí
s roz‰ífienou pÛsobností Kladno a Slan .̆

(5) V pfiípadû mimofiádné události je moÏné z roz-
hodnutí fieditele HZS kraje k plnûní úkolÛ KOIS vyuÏít
i kterékoliv územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko.

(6) Jednotky4) k v˘jezdu povolává zpravidla územnû
pfiíslu‰né operaãní stfiedisko, zfiízené pro území, kde má
b˘t zásah uskuteãnûn, nebo KOIS, pokud pfievezme mís-
to zásahu jednotek do své pÛsobnosti. Tím není dotãeno
ustanovení § 2 odst 2.

(7) Pfii povolávání jednotek k zásahu se operaãní
stfiediska fiídí platn˘mi právními pfiedpisy, tímto nafiíze-
ním a závazn˘mi pokyny HZS kraje.

(8) K zásahu mimo svÛj hasební obvod mÛÏe b˘t
jednotka povolána územnû pfiíslu‰n˘m operaãním stfie-
diskem7) v pfiípadû, kdy není moÏné povolat místnû pfií-
slu‰nou jednotku nebo na základû její pfiedurãenosti.8)

(9) K zásahu mimo území Stfiedoãeského kraje mÛÏe
b˘t na Ïádost územnû pfiíslu‰ného operaãního stfiediska
sousedícího kraje povolána jednotka prostfiednictvím
KOIS, a to na základû uzavfien˘ch dohod o souãinnosti
jednotek mezi HZS krajÛ sousedících.

(10) K zásahu mÛÏe b˘t na Ïádost územnû pfiíslu‰-
ného operaãního stfiediska povolána jednotka sousedí-
cího kraje prostfiednictvím KOIS, a to na základû uza-

4) § 4 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) 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 integrovaného

záchranného systému.
6) § 35 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci), ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a § 13 nafiízení  vlády ã. 172/2001 Sb.
7) § 11 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
8) § 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
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vfien˘ch dohod o souãinnosti jednotek mezi HZS krajÛ
sousedících.

(11) HZS kraje vede Seznam dohod o souãinnosti
jednotek mezi sousedícími hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbo-
ry krajÛ podle odstavce 9 a 10.

(12) Pfii povolávání jednotek mimo území Stfiedo-
ãeského kraje nad rámec uzavfien˘ch dohod a pfii pomo-
ci jinému státu koordinuje KOIS tuto ãinnost v dohodû
s operaãním a informaãním stfiediskem generálního fie-
ditelství Hasiãského záchranného sboru âeské republi-
ky.

(13) K zásahu mimo území âeské republiky mÛÏe
b˘t na Ïádost Operaãního a informaãního stfiediska ge-
nerálního fieditelství Hasiãského záchranného sboru
âeské republiky povolána jednotka pouze prostfiednic-
tvím KOIS.

§ 4
ZpÛsob vyhla‰ování jednotliv˘ch stupÀÛ

poÏárního poplachu

(1) V rámci poÏárního poplachového plánu kraje
(dále jen „poplachov˘ plán“) se vyhla‰ují ãtyfii stupnû
poÏárního poplachu (dále jen „stupnû poplachu“) pro
místo zásahu nebo území zasaÏené mimofiádnou událos-
tí, pfiiãemÏ ãtvrt˘ stupeÀ poplachu, kter˘ je oznaãován ja-
ko „zvlá‰tní“, je stupnûm nejvy‰‰ím.

(2) StupeÀ poplachu se stanoví z potfieby nasazení
sil a prostfiedkÛ jednotek pro místo zásahu a popfiípa-
dû dal‰ích sloÏek integrovaného záchranného systému
potfiebn˘ch ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pra-
cím a likvidaãním pracím pfii mimofiádn˘ch událos-
tech, pfiiãemÏ operaãní stfiedisko posuzuje pfii vyhlá‰e-
ní stupnû poplachu pfiijaté zprávy o mimofiádné
události, klasifikaci stupÀÛ poplachu a hodnocení zá-
vaÏnosti pfiípadu.

(3) Potfiebn˘ stupeÀ poplachu vyhla‰uje pro jedno
místo zásahu velitel zásahu nebo operaãní stfiedisko pfii
prvotním povolávání sloÏek na místo zásahu. Operaãní
stfiedisko mÛÏe vyhlásit stupeÀ poplachu pro urãité úze-
mí postiÏené mimofiádnou událostí, pokud je na nûm ví-
ce jak jedno místo zásahu.

(4) Povolání potfiebného poãtu sil a prostfiedkÛ
jednotek musí b˘t v rámci vyhlá‰eného stupnû popla-

chu pfiizpÛsobeno co nejreálnûji situaci a mimofiádné
události, jeÏ vyhlá‰ení pfiíslu‰ného stupnû vyvolala.
StupeÀ poplachu pro dané místo zásahu mÛÏe b˘t zmû-
nûn poÏadavkem velitele zásahu na potfiebu sil a pro-
stfiedkÛ.

(5) Jednotlivé stupnû poplachu se fiídí hodnocením
rozsahu mimofiádné události, úrovní fiízení zásahu a ko-
ordinací sloÏek integrovaného záchranného systému
právním pfiedpisem.9)

(6) V jednotliv˘ch stupních poplachu pro potfieby
plánování nasazení jednotek v místû zásahu se pfiedpo-
kládá:

a) v prvním stupni poplachu nasazení nejv˘‰e ãtyfi
jednotek,

b) ve druhém stupni poplachu nasazení nejv˘‰e de-
seti jednotek,

c) ve tfietím stupni poplachu nasazení nejv˘‰e pat-
nácti jednotek,

d) ve zvlá‰tním stupni poplachu nasazení více neÏ
dvanácti jednotek.

§ 5
Úprava ãinnosti ohla‰oven poÏárÛ

(1) Ohla‰ovny poÏárÛ obcí10) nebo právnick˘ch
a podnikajících osob se pfii své ãinnosti fiídí fiádem
ohla‰ovny poÏárÛ.6) Úlohou ohla‰ovny poÏárÛ je ze-
jména:

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

b) vyhlásit poÏární poplach místní jednotce,
c) povolat jednotku na místo zásahu,
d) oznámit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost

na územnû pfiíslu‰né operaãních stfiedisko tele-
fonním ãíslem 150, je-li poÏár ohlá‰en obãanem
nebo zamûstnancem právnické nebo podnikající
fyzické osoby.

(2) Stanice HZS kraje nejsou ohla‰ovnami poÏárÛ ve
smyslu právních pfiedpisÛ, ale jsou místem, kde lze ohlá-
sit poÏár nebo 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 ãíslo 150 nebo 112.
Tato místa se oznaãují tabulkou s nápisem „ZDE

19) § 20 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
10) § 29 odst. 1 písm. j) zákona ã. 133/1985 Sb.
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HLA·TE POÎÁR“ nebo symbolem telefonního ãísla
„150“ a „112“. Uveden˘mi místy mohou b˘t, po pro-
jednání s vlastníky nebo uÏivateli, telefonní stanice,
u kter˘ch je zaruãena dostupnost zafiízení pro hlá‰ení
poÏáru nebo jimi mohou b˘t vefiejné telefonní stanice.
Pokud ohla‰ovny pouÏívají k vyhlá‰ení poÏárního po-
plachu11) jednotce sirény, dodrÏuje se celostátnû plat-
n˘ tvar signálu 25 vtefiin zapnuto, 10 vtefiin vypnuto
a 25 zapnuto.

âÁST DRUHÁ
Poplachov˘ plán 

Integrovaného záchranného systému kraje

§ 6
PouÏití a obsah

(1) Poplachov˘ plán integrovaného záchranného
systému Stfiedoãeského kraje (dále jen „poplachov˘ plán
IZS“) se pouÏije v pfiípadû, pokud u mimofiádné události
musí spoleãnû zasahovat dvû a více sloÏek integrovaného
záchranného systému (dále jen „sloÏky“) a v souladu
s právním pfiedpisem.12)

(2) Poplachov˘ plán IZS je povaÏován za pfiehled sil
a prostfiedkÛ vãetnû jejich poãtu a vyuÏitelnosti podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu13) a je vyuÏíván jako pfiílo-
ha krizového plánu kraje.

§ 7
Spojení na základní a ostatní sloÏky

(1) V˘ãet spojení na základní a ostatní sloÏky, kter˘
obsahuje zejména údaje k telefonní, radiové a datové ko-
munikaci a spojení na místa trvalé obsluhy a s vedoucími
sloÏek,ktefií rozhodují o vyslání sil a prostfiedkÛ základních
a ostatních sloÏek, vede HZS kraje a je uloÏen na operaã-
ních stfiediscích.

(2) V˘ãet spojení na základní a ostatní sloÏky je dûlen
v souladu s § 3 odst. 3., podle územní pÛsobnosti územnû
pfiíslu‰n˘ch operaãních a informaãních stfiedisek.14)

(3) V˘ãet spojení na základní a ostatní sloÏky zpraco-
van˘ podle odst. 1 se v nezmûnûné podobû vyuÏívá jako

samostatná souãást plánÛ spojení krizového plánu kraje
podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.15) Souãasnû slouÏí ja-
ko základní ãást plánu vyrozumûní havarijního plánu kra-
je16) a vede, vyuÏívá a aktualizuje se zpÛsobem stanove-
n˘m v § 9.

§ 8
Pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek a pfiehled sil

a prostfiedkÛ pro potfieby záchrann˘ch 
a likvidaãních prací na základû smluvních vztahÛ 

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 jejich
povolávání je veden u HZS kraje a je uloÏen na operaã-
ních stfiediscích.

(2) HZS kraje zpracovává a vede aktuální seznam
vozidel s v˘jimkou z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody
zpÛsobené provozem vozidla sloÏek IZS.17)

(3) SloÏky ohla‰ují operaãním stfiediskÛm podle
územní pÛsobnosti uvedené v § 3 odst. 3 zmûny nutné
pro aktuálnost informací obsaÏen˘ch v dokumentech
„V˘ãet spojení na základní sloÏky“ a „Pfiehled sil a pro-
stfiedkÛ ostatních sloÏek a pfiehled sil a prostfiedkÛ pro
potfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací na základû
smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich povolávání“.

§ 9
ZpÛsob povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek

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
systému, ãlenové krizov˘ch ‰tábÛ a právnické osoby
a podnikající fyzické osoby zahrnutí do havarijního plá-
nu kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu oznamují HZS
kraje  druh a zpÛsob pouÏití komunikaãních prostfiedkÛ
pouÏiteln˘ch k jejich okamÏitému vyrozumûní nebo po-
volání.

11) § 10 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
12) § 19 odst. 3 a 4 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
13) § 15 odst. 3 písm. a) nafiízení vlády ã. 462/2000 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 36/2003 Sb. a zákona ã. 320/2003 Sb.
14) § 18 zákona ã. 239/2000 Sb.,
15) § 15 odst. 3 písm. h) nafiízení vlády ã. 462/2000 Sb.
16) Pfiíloha ã. 1 ãást C. Druhy plánÛ konkrétních ãinností, odst. 2 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb.
17) § 5 odst. 1 písm. b, c) zákona ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidel, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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(2) Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko podle § 3
odst. 3 vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek, ãleny kri-
zov˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností a právnické
a podnikající fyzické osob zahrnuté do havarijního plánu
kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu za uÏití komuni-
kaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1, a to na základû roz-
hodnutí pfiíslu‰ného starosty obce roz‰ífienou pravomocí
nebo jím povûfiené osoby.

(3) KOIS vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek na
úrovni kraje, ãleny krizového ‰tábu hejtmana kraje
a právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté do ha-
varijního plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu za
uÏití komunikaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1 a to na
základû rozhodnutí hejtmana kraje nebo jím povûfiené
osoby.

(4) Na Ïádost velitele zásahu, fiídícího dÛstojníka
HZS, starosty (primátora) obce s roz‰ífienou pÛsobností
nebo hejtmana kraje povolává územnû pfiíslu‰né operaã-
ní a informaãní stfiedisko nebo KOIS vedoucí sloÏek
podle jejich místní pfiíslu‰nosti.

(5) Îádost o povolání ãlenÛ pfiíslu‰ného krizového
‰tábu mÛÏe dát téÏ fiídící dÛstojník HZS za podmínek
stanoven˘ch právním pfiedpisem.18)

(6) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-
Ïek a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje je veden u KOIS, je
prÛbûÏnû aktualizován a je trvale k dispozici pro po-
tfieby krizového ‰tábu kraje. Obdobn˘m zpÛsobem po-
stupují územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vÛãi sta-
rostÛm (primátorÛm) obcí s roz‰ífienou pÛsobností
v jejich územní pÛsobnosti dle § 3 odst 3. pfii vedení
a aktualizaci plánÛ povolávání a vyrozumívání vedou-
cí sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛ-
sobností.

âÁST T¤ETÍ

§ 10
Provozní dokumentace poplachového plánu

(1) Provozní dokumentací poplachového plánu jsou
a) seznam jednotek poÏární ochrany Stfiedoãeského

kraje,
b) seznam uzavfien˘ch dohod s právnick˘mi nebo

podnikajícími fyzick˘mi osobami, které zfiizují
jednotky,

c) seznam dohod o souãinnosti jednotek mezi
sousedícími hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory kra-
jÛ,

d) v˘ãet spojení na základní sloÏky integrovaného
záchranného systému,

e) plán povolávání a vyrozumívání vedoucí sloÏek
a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje,

f) plán povolávání a vyrozumívání vedoucí sloÏek
a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛsob-
ností.

(2) Provozní dokumentace poplachového plánu je
po obsahové stránce ãlenûna do dílãích ãástí dle územ-
ní pÛsobnosti operaãních stfiedisek uveden˘ch v § 3
odst. 3. Územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vedou ak-
tuální znûní uveden˘ch dílãích ãástí provozní doku-
mentace.

(3) Úplná provozní dokumentace poplachového plá-
nu v aktuálním stavu za cel˘ kraj je v jednom vyhotovení
trvale uloÏena na KOIS.

(4) Provozní dokumentace poplachového plánu je
pfiístupná hejtmanu kraje, povûfien˘m ãlenÛm orgánÛ
kraje, starostÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, povûfie-
n˘m ãlenÛm orgánÛ obcí, vedoucím sloÏek IZS a kon-
trolním orgánÛm.19)

§ 11
Ustanovení pfiechodná a závûreãná

(1) HZS kraje zabezpeãí nejpozdûji do 60 dnÛ od na-
bytí úãinnosti tohoto nafiízení zaslání dotãen˘m orgá-
nÛm kraje a dotãen˘m orgánÛm obcí s roz‰ífienou pÛsob-
ností kraje pfiíslu‰né v˘pisy z provozní dokumentace
poplachového plánu pro potfiebu ãinnosti ohla‰ovny po-
ÏárÛ a pro ãinnost krizov˘ch ‰tábÛ.

(2) HZS kraje odpovídá za fiádné vedení provozní
dokumentace poplachového plánu a v pfiípadû zmûn za-
bezpeãuje její prÛbûÏnou aktualizaci ve smyslu pfiíslu‰-
n˘ch právních pfiedpisÛ.20) Tato aktualizace nab˘vá
platnosti dnem podpisu hejtmanem kraje na originál-
ním v˘tisku provozní dokumentace poplachového plá-
nu.

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

18) § 11 vyhlá‰ka ã. 328/2001 Sb.
19) § 17 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
20) Napfi. § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb.
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(4) Obce, právnické a fyzické osoby, sloÏky zafiazené
v tomto poplachovém plánu a provozní dokumentaci po-
plachového plánu jsou povinny minimálnû jednou roãnû
a pfii kaÏdé zmûnû neprodlenû oznámit HZS kraje dle
územní pfiíslu‰nosti podle § 3 odst. 3 údaje, které ovliv-
Àují funkãnost poplachového plánu a provozní doku-
mentace poplachového plánu.

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

(6) Toto nafiízení ru‰í Nafiízení Stfiedoãeského kraje
ã. 2/2002 ze dne 24. 6. 2002.

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

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Ing. Antonín Podzimek v. r.
námûstek hejtmana
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Rada Stfiedoãeského kraje vydává podle § 7 záko-
na ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“),
k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen „zákon o poÏární ochranû“), toto
nafiízení kraje:

âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Úãelem nafiízení je stanovit povinnosti fyzick˘ch
osob, právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících
podle zvlá‰tních pfiedpisÛ (podnikajících fyzick˘ch osob)
k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebez-
peãí vzniku poÏárÛ.

(2) Dobou zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ se
pro úãely tohoto nafiízení rozumí:

a) období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek,
b) období skliznû zemûdûlské úrody (pícnin, obilo-

vin, slámy a úsu‰kÛ, chmele, kukufiice apod.), je-
jich posklizÀové úpravy a skladování,

c) období provádûní poÏárnû nebezpeãn˘ch ãinnos-
tí v lesích spojen˘ch s ãinnostmi, které jsou pro-
vádûny pfii hospodafiení v lese1) a vyuÏívání pfií-
rodního prostfiedí k rekreaãním úãelÛm v období
sucha,

d) vznik mimofiádn˘ch událostí a
e) topné období.

âÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ
a povinností fyzick˘ch osob, právnick˘ch osob,

podnikajících fyzick˘ch osob

§ 2
Období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek

(1) Za období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek
se pro úãely tohoto nafiízení povaÏuje období déletrvají-
cího sucha,2) v dÛsledku ãehoÏ vzniká zv˘‰ené nebezpeãí
vzniku poÏárÛ v pfiírodním prostfiedí.

(2) Období déletrvajícího sucha vyhla‰uje Rada
Stfiedoãeského kraje pro území Stfiedoãeského kraje
(dále jen „kraj“) sv˘m nafiízením, ve kterém se stanovují
v závislosti na závaÏnosti situace následující omezení,
opatfiení a povinnosti:

a) zákaz koufiení, rozdûlávání a pouÏívání otevfiené-
ho ohnû v prostorách a na místech, kde mÛÏe do-
jít k jeho roz‰ífiení,

b) zákaz spalování hofilav˘ch látek (odpad, suchá
tráva, plevel, vûtve apod.) na volném prostran-
ství, a to zejména v blízkosti porostÛ, polí s obilo-
vinami a pícninami,

c) zákaz jízd parních lokomotiv bez pfiijat˘ch proti-
poÏárních opatfiení,

d) zákaz vjezdu motorov˘ch vozidel do lesÛ a na
polní cesty,

e) zákaz tábofiení mimo vyhrazené prostory,
f) zákaz povolování v˘jimek vlastníky lesÛ z usta-

novení lesního zákona,3)

g) zákaz pálení v lesích (§ 4 tohoto nafiízení),
h) povinnost zajistit prÛjezdnost pfiíjezdov˘ch cest

do lesních porostÛ,
i) povinnost vlastníkÛ nebo uÏivatelÛ zdrojÛ vody

pro ha‰ení provûfiit jejich stav, nedostatky, které
nejdou bezprostfiednû odstranit nahlásit a zajistit
jejich následné odstranûní,

3
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 3/2004
ze dne 21. dubna 2004,

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

1) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) Období déletrvajícího sucha bude stanoveno na základû pozorování ãeského hydrometeorologického ústavu. Jedná se zejména o období, kdy mnoÏ-

ství sráÏek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a souãasnû pfii vysok˘ch denních teplotách, sluneãním svitu a pokud od posledních vydatn˘ch
sráÏek uplynulo alespoÀ 20 dní.

3) § 20 odst. 1 písm. k) zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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j) zaji‰tûní maximální hospodárnosti pfii pouÏívání
vodních zdrojÛ urãen˘ch pro ha‰ení poÏárÛ
(v tomto smûru je kaÏd˘ povinen strpût potfiebná
omezení).

(3) V tomto období mÛÏe orgán státní správy lesÛ4)

vydat rozhodnutím doãasné omezení nebo vylouãení
vstupu do lesÛ. Toto rozhodnutí vydává na základû návr-
hu vlastníka lesa, z vlastního podnûtu nebo na návrh fie-
ditele Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského
kraje.

(4) Období déletrvajícího sucha rovnûÏ v pfiípadû
potfieby vyhla‰ují obce pro území obce (dále jen „obec“)
sv˘m nafiízením. Obce zajistí zapracování pfiíslu‰n˘ch
ustanovení tohoto nafiízení do sv˘ch pfiijíman˘ch obecnû
závazn˘ch pfiedpisÛ.

(5) Obce v tomto období zabezpeãí zpravidla pro-
stfiednictvím ãlenÛ jednotky sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ obce, pfiípadnû dal‰ích obãanÛ, provádûní pravidel-
ného (denního) monitorování dodrÏování omezení,
opatfiení a povinností uveden˘ch v § 2 odst. 2 tohoto
nafiízení.

§ 3
Období skliznû zemûdûlské úrody 

(pícnin, obilovin, slámy a úsu‰kÛ, chmele,
kukufiice apod.), jejich posklizÀové úpravy 

a skladování

(1) Za období skliznû zemûdûlské úrody, posklizÀo-
vé úpravy a skladování se pro úãely tohoto nafiízení po-
vaÏuje období od zahájení hlavních pfiípravn˘ch prací
spojen˘ch se sklizní do doby, neÏ je uskladnûn˘ materiál
povaÏován za neaktivní (dokonãení dosou‰ení, ustálené
teploty uskladnûn˘ch zrnin).

(2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fy-
zické osoby podnikající v zemûdûlství jsou povinny v ob-
dobí pfied zahájením skliznû:

a) provûfiit technick˘ stav strojÛ a zafiízení, vãetnû
kontroly vybavení pfienosn˘mi hasicími pfiístroji;
pracovní stroje se spalovacími motory lze pouÏí-
vat k manipulaci s hofilav˘m materiálem (stohy,
sklady apod.), pouze jsou-li opatfieny funkãním
lapaãem jisker, nejedná-li se o stroje s trvale za-
budovan˘m lapaãem jisker nebo o stroje s pfiepl-
Àovan˘mi motory,

b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeÀ
obilí a pícnin jedním nebo nûkolika hasicími pfií-
stroji s celkovou náplní nejménû 6 kg,

c) ovûfiit, zda stroje a zafiízení jsou pouÏívány v sou-
ladu s prÛvodní dokumentací stanovenou v˘rob-
cem; zajistit, aby osoby, které jsou povûfieny ob-
sluhou tûchto strojÛ a zafiízení, byly prokazatelnû
seznámeny s pfiedpisy upravujícími tuto ãinnost,

d) provést kontrolu stavu objektÛ urãen˘ch ke skla-
dování nebo pro zpracovávání materiálu a od-
stranit zji‰tûné závady; pfii této kontrole se zamû-
fiit zejména na zamezení zatékání de‰Èové vody
do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvo-
dÛ, na vybavení pfienosn˘mi hasicími pfiístroji,
oznaãení pfiíslu‰n˘mi bezpeãnostními tabulkami
(napfi. zákaz koufiení, zákaz vstupu s otevfien˘m
ohnûm apod.), na moÏnost zamezení vstupu ne-
povolan˘ch osob (uzavfiení objektu, popfi. ozna-
ãení zákazem vstupu),

e) provést kontrolu provozuschopnosti v‰ech zdrojÛ
poÏární vody urãen˘ch pro likvidaci poÏárÛ ve v˘-
‰e uveden˘ch objektech (napfi. hydranty, poÏární
nádrÏe), vãetnû jejich oznaãení a pfiístupÛ k nim,

f) provést kontrolu stavu pfiíjezdov˘ch komunikací
k objektÛm a vodním zdrojÛm,

g) u zji‰tûn˘ch závad a nedostatkÛ zabezpeãit jejich
odstranûní nebo pfiijmout náhradní opatfiení.

(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby pod-
nikající v zemûdûlství jsou dále povinny v období pfied
zahájením skliznû:

a) stanovit písemnou formou organizaãnû technic-
ká opatfiení k zaji‰tûní poÏární ochrany pfii skliz-
Àov˘ch pracích,

b) provést ‰kolení osob podílejících se na sklizÀo-
v˘ch pracích a osob zaji‰Èujících stfieÏení objektÛ
v pfiimûfieném rozsahu,5)

c) provést preventivní poÏární prohlídky ve v‰ech
v˘robních a skladovacích objektech,

d) provûfiit funkãnost ohla‰oven poÏárÛ nebo míst
pro ohlá‰ení poÏárÛ v návaznosti na poÏární po-
plachové smûrnice.

(4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fy-
zické osoby jsou povinny v prÛbûhu skliznû:

a) zajistit, aby materiál byl skladován, pfiípadnû zpra-
cováván pouze v objektech k tomu urãen˘ch,6)

b) zajistit dodrÏování zákazu koufiení v prÛbûhu
skliznû na poli, pfii manipulaci a skladování mate-
riálu,

4) § 19 odst. 3 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
5) § 16 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû.
6) Zákon ã. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.



âástka 3/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 56

c) pfii skupinovém nasazení ÏÀové techniky (více
jak 3 sklízecí stroje) zajistit, aby na poli byl k dis-
pozici traktor s pluhem (obdobn˘ pracovní stroj)
pouÏiteln˘ k zamezení ‰ífiení pfiípadného poÏáru,

d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného mate-
riálu u pícnin a slámy podle zásad uveden˘ch
v pfiíloze ãíslo 1 tohoto nafiízení; u zrnin zajistit
prokazatelné mûfiení teplot uskladnûného materi-
álu, tak aby provedená mûfiení dostateãn˘m zpÛ-
sobem monitorovala uskladnûné zrniny; v pfiípa-
dû pokraãujícího nárÛstu teplot nad hodnoty
okolního prostfiedí pfiijmout úãinná opatfiení vãet-
nû moÏnosti vyskladnûní,

e) ve‰keré poÏárnû nebezpeãné práce (svafiování,
fiezání apod.) provádût na zvlá‰tní povolení.7)

(5) Fyzick˘m osobám, právnick˘m osobám a podni-
kajícím fyzick˘m osobám je zakázáno:

a) plo‰nû spalovat slámu na polích,
b) rozdûlávat oheÀ do vzdálenosti 100 m od stohÛ

a dozrávajícího obilí.

§ 4
Provádûní poÏárnû nebezpeãn˘ch ãinností v lesích

a vyuÏívání pfiírodního prostfiedí 
k rekreaãním úãelÛm

(1) Za období zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
se pro lesy a vyuÏívání pfiírodního prostfiedí k rekreaã-
ním úãelÛm povaÏuje období nepfiízniv˘ch klimatick˘ch
podmínek.

(2) Bûhem tohoto období v souvislosti s ãinnostmi
provádûn˘mi pfii hospodafiení v lese je zakázáno rozdûlá-
vání ohÀÛ a pálení klestu, nezpracovatelného dfievního
odpadu a kÛry v lesních porostech, na lesních i nelesních
pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pále-
ní“). To neplatí, jsou-li, v souladu se zvlá‰tním zákonem,
orgánem státní správy lesÛ nafiízena jiná opatfiení.8) V˘-
jimky ze zákazu pálení v období pro vznik poÏáru ne-
pfiíznivém, tj. v období sucha, mÛÏe povolit fieditel Hasiã-
ského záchranného sboru Stfiedoãeského kraje.

(3) Za úãelem zaji‰tûní preventivních opatfiení proti
vzniku lesních poÏárÛ v souvislosti s ãinnostmi provádû-
n˘mi pfii hospodafiení v lese musí právnická osoba, pod-
nikající fyzická osoba nebo fyzická osoba pfii pálení vÏdy
dodrÏovat tato poÏárnû bezpeãnostní opatfiení:

a) oznámit pfied zahájením pálení den, dobu, místo
pálení a jméno osoby odpovûdné za pálení územ-
nû pfiíslu‰nému operaãnímu a informaãnímu stfie-
disku Hasiãského záchranného sboru Stfiedoães-
kého kraje,

b) zajistit, aby pálení provádûla nejménû dvouãlen-
ná skupina s urãením odpovûdné osoby, která
musí b˘t star‰í osmnácti let; dvouãlenná skupina
mÛÏe provádût pálení maximálnû na 3 ohni‰tích
souãasnû,

c) osoby provádûjící pálení se musí seznámit s pra-
covním postupem pálení, se zpÛsobem pfiivolání
pomoci a zvlá‰tnostmi pracovi‰tû z hlediska po-
Ïární ochrany a musí mít na pracovi‰ti potfiebné
pracovní prostfiedky,

d) místo pro ohni‰tû nesmí b˘t umístûno v blízkosti
such˘ch travin, na ra‰elini‰tích, na pafiezech a ji-
n˘ch poÏárnû nebezpeãn˘ch místech, nesmí b˘t
blíÏe neÏ ve vzdálenosti 20 metrÛ od jehliãnat˘ch
porostÛ první vûkové tfiídy (do 20 let),

e) místo pro ohni‰tû musí b˘t v dobû bez snûhové
pokr˘vky izolováno pruhem ‰irok˘m nejménû
1 metr, kde se odstraní ve‰ker˘ hofilav˘ materiál
aÏ do úrovnû minerální pÛdy,

f) zahájit pálení je moÏné pouze v první polovinû
pracovní smûny,

g) prostor, ve kterém je provádûno pálení, lze opus-
tit aÏ po úplném uha‰ení a fiádném ochlazení oh-
ni‰tû; zuhelnatûlé zbytky je nutno shrnout mini-
málnû o pÛl metru od okraje ohni‰tû smûrem do
jeho stfiedu,

h) po provedeném pálení musí b˘t jednotlivá oh-
ni‰tû po dobu 5 dnÛ nebo do doby vydatného
de‰tû alespoÀ jednou dennû kontrolována; tato
povinnost odpadá pfii pálení za snûhové po-
kr˘vky,

i) pálení je zakázáno zahajovat, pfiípadnû musí b˘t
ukonãeno, za silného vûtru,9)

j) udrÏovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zaji‰-
tûní pfiíjezdu poÏární techniky.

(4) Pro rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodním prostfiedí jsou
stanovena následující opatfiení:

a) je zakázáno rozdûlávat oheÀ v lese a do vzdále-
nosti 50 m od okraje lesního pozemku10) (v˘jim-
ku na lesních pozemcích mÛÏe povolit vlastník
lesa), do vzdálenosti 100 m od dozrávajícího
obilí, na ra‰elinov˘ch pozemcích a ve vysoké
trávû,

17) Napfi. vyhlá‰ka Ministerstva vnitra ã. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti pfii svafiování a nahfiívání Ïivic v tavn˘ch nádobách.
18) § 32 odst. 2 zák. ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
19) Tj. rychlost vûtru je vy‰‰í neÏ 5,2 m. s-1; tento vítr se vyznaãuje tím, Ïe ‰umí listí stromÛ, listy a vûtviãky se trvale pohybují, na vodû se dûlají vlnky apod.
10) § 20 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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b) v rekreaãních zafiízeních, dûtsk˘ch táborech a ve-
fiejn˘ch tábofii‰tích (dále jen „rekreaãní zafiíze-
ní“) lze ohni‰tû rozdûlávat jen na vyhrazeném
prostoru; rozdûlávání ohÀÛ je zakázáno v tûsné
blízkosti stanÛ a obytn˘ch pfiívûsÛ,

c) pro provozování ohni‰tû v rekreaãních zafiízeních
musí b˘t urãena osoba zodpovûdná za dozor
a nesmí b˘t provozováno za silného vûtru,

d) provozovatel rekreaãních zafiízení je povinen za-
jistit zpracování a realizaci organizaãnû technic-
k˘ch opatfiení k zaji‰tûní poÏární ochrany; tato
technická opatfiení musí zvefiejnit zpÛsobem
v místû obvykl˘m, a to tím zpÛsobem, aby bylo
umoÏnûno seznámení v‰ech uÏivatelÛ rekreaã-
ních zafiízení se stanoven˘mi opatfieními; souãás-
tí organizaãnû technick˘ch opatfiení k zaji‰tûní
poÏární ochrany v rekreaãních zafiízeních musí
b˘t zaji‰tûní prÛjezdnosti pfiíjezdov˘ch cest; orga-
nizaãnû technická opatfiení musí zohledÀovat
místní úpravu poÏární ochrany – poÏární fiád ob-
ce a jiná obecnû platná nafiízení (napfi. povolova-
cí fiízení pro rozdûlávání ohÀÛ).

(5) V˘‰e uvedená preventivní opatfiení je potfiebné
v pfiimûfiené mífie zaji‰Èovat i mimo vyhlá‰enou dobu
zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ.

§ 5
Vznik mimofiádn˘ch událostí

(1) Za mimofiádné události se zv˘‰en˘m nebezpeãím
vzniku poÏárÛ se pro úãely tohoto nafiízení povaÏují ha-
várie produktovodÛ a dopravních prostfiedkÛ pfiepravu-
jících nebezpeãné látky, hromadné dopravní nehody
a bezprostfiední nebezpeãí úniku hofilav˘ch, hofiení pod-
porujících nebo toxick˘ch plynÛ a látek.

(2) Pro mimofiádné události dle odst. 1 jsou stanove-
na následující opatfiení:

a) souãinnost sloÏek Integrovaného záchranného
systému (dále jen „IZS“) Stfiedoãeského kraje
zabezpeãuje operaãní a informaãní stfiedisko IZS
(operaãní a informaãní stfiedisko HZS Stfiedoães-
kého kraje),

b) sloÏky IZS zabezpeãují ochranu osob a majetku
pfied následky mimofiádné události,

c) kaÏd˘ je povinen strpût omezení a provést nezbyt-
ná nutná opatfiení v souvislosti s ochranou osob
a majetku pfied následky mimofiádné události.

§ 6
Topné období

(1) Za topné období se pro úãely tohoto nafiízení po-
vaÏuje období od 15. záfií kalendáfiního roku do 31. kvût-
na následujícího roku.

(2) Pfied zahájením topného období je kaÏd˘ provo-
zovatel tepeln˘ch zdrojÛ s odtahem spalin do komínÛ
povinen zabezpeãit provedení kontroly a v˘mety komí-
nov˘ch tûles odbornû zpÛsobilou osobou a zajistit od-
stranûní pfiípadn˘ch závad.

(3) Pro topné období se stanoví následující preven-
tivní opatfiení:

a) pfii provozu tepeln˘ch zdrojÛ, pfii skladování
a doplÀování kapaln˘ch a plynn˘ch paliv musí
b˘t dodrÏeny návody v˘robcÛ pfiíslu‰n˘ch tech-
nologick˘ch zafiízení vãetnû respektování stano-
ven˘ch bezpeãnostních vzdáleností od hofilav˘ch
pfiedmûtÛ a materiálÛ,

b) v pfiípadû skladování pevn˘ch paliv se sklonem
k samovznícení musí b˘t palivo prÛbûÏnû kontro-
lováno a pfii zji‰tûní pfiíznakÛ samovznícení pro-
vedena úãinná opatfiení k zamezení vzniku a roz-
‰ífiení poÏáru,

c) odpad vznikající pfii spalování tuh˘ch paliv musí
b˘t ukládán na urãená místa, a to do nehofilav˘ch
uzavírateln˘ch nádob k tomuto úãelu urãen˘ch;
tyto nádoby nesmí obsahovat jin˘ hofilav˘ odpad,
nebo musí b˘t zaji‰tûno ukládání vychladlého
popela.

âÁST T¤ETÍ
Sankce

§ 7

(1) Poru‰í-li právnická osoba nebo podnikající fyzic-
ká osoba povinnosti stanovené tímto nafiízením, mÛÏe jí
b˘t uloÏena pokuta podle § 11 zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Poru‰í-li fyzická osoba povinnosti stanovené tím-
to nafiízením, dopustí se pfiestupku podle ustanovení § 46
odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a mÛÏe jí b˘t uloÏena sankce podle
ustanovení § 46 odst. 3 téhoÏ zákona.
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âÁST âTVRTÁ
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 8

(1) DodrÏováním povinností uloÏen˘ch tímto nafií-
zením nejsou dotãeny povinnosti právnick˘ch osob
a podnikajících fyzick˘ch osob vypl˘vající ze zákona
o poÏární ochranû.

(2) Toto nafiízení bylo schváleno usnesením Rady
Stfiedoãeského kraje ã. 13-09/2004/RK ze dne 21. 4. 2004
a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po vyhlá‰ení ve
Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

Ing. Petr Bendl v. r.
hejtman

Antonín Podzimek v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 3/2004

Podmínky pro skladování pícnin a slámy

(1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/voln˘ch skládkách:
a) za stoh se povaÏuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se povaÏuje i skupina vol-

n˘ch skládek, jejichÏ celkov˘ objem nesmí b˘t vût‰í neÏ 4 000 m3; na jejich umisÈování platí zvlá‰tní pfiedpis,*)

b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 (vãetnû balíkÛ sena a slámy) lze umisÈovat pouze ve vzdálenosti
min. 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektÛ; ve vzdálenosti men‰í neÏ 10 m je moÏné volné skla-
dy umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu, nebo umoÏÀuje-li to stavební provedení ob-
jektu,**)

c) v pfiípadû zaloÏení stohu na strni‰ti musí b˘t po dokonãení naskladÀování provedeno jeho oborání o ‰ífii nej-
ménû 10 m,

d) do vzdálenosti 12 m od stohÛ a voln˘ch skládek je zakázáno manipulovat s otevfien˘m ohnûm, koufiit; tento
zákaz musí b˘t vyznaãen pfiíslu‰n˘mi tabulkami.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby pfii skladování píce byla dodrÏována technologie do-
sou‰ení a skladování vãetnû prokazatelného mûfiení teploty v následujícím rozsahu:

a) teplota píce se mûfií napfi. tepeln˘mi ãidly, hloubkov˘mi teplomûry nejménû v polovinû v˘‰ky naskladnûné píce,
b) teplota se mûfií nejménû na ‰esti místech jedné dosou‰ecí sekce seníku; za sekci se povaÏuje ãást seníku o ob-

jemu do 2 000 m3; v objektech s objemem men‰ím neÏ 2 000 m3 se mûfiení provádí úmûrnû velikosti seníku
k jedné stanovené sekci,

c) mûfiení teplot se provádí 1 x za 24 hod po dobu 1 mûsíce od naskladnûní, dále 1 x t˘dnû ve 2. a 3. mûsíci od na-
skladnûní; mûfiící body je nutno prÛbûÏnû mûnit,

d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v pfiípadû skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána
v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle pfiedchozího odstavce, pfiiãemÏ se ovûfiuje, zda
nedochází k zapafiení uskladnûného materiálu; dojde-li k zapafiení, musí b˘t místo zahfiívání identifikováno
a zaji‰tûno provedení kontrolního mûfiení teplomûrem,

e) mûfiení teplot pfiípadnû fyzická kontrola nemusí b˘t provádûna, pokud bude prokázáno, Ïe vlhkost píce (slá-
my) je niÏ‰í neÏ 15 %,

f) mûfiení teplot, fyzická kontrola, dále i prÛkazné doklady o vlhkosti naskladÀovaného materiálu musí b˘t pro-
kazatelnû zaznamenávány; za prokazatelné se povaÏuje chronologicky veden˘ písemn˘ záznam v knize mû-
fiení s uvedením oznaãení skladového objektu, data, ãasu, v‰ech namûfien˘ch hodnot a podpisem osoby, která
mûfiení provádûla; za záznam se povaÏuje i záznam z elektronického mûfiícího zafiízení za pfiedpokladu, Ïe sou-
ãasnû je zaznamenáván i datum jednotliv˘ch zaãátkÛ naskladnûní (datum, mnoÏství, sekce); záznam se ucho-
vává nejménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní,

g) pfii namûfiení teploty nad 65 °C je nutno uãinit neodkladná opatfiení jako napfi. pfieloÏení nebo vyskladnûní
pfiehfiáté píce, u skladÛ s dosou‰ecím zafiízením vypnutí ventilátorÛ; pfieloÏení nebo vyskladnûní se provádí za
asistence jednotky poÏární ochrany a pfiípad se neodkladnû oznámí na místnû pfiíslu‰né operaãní a informaã-
ní stfiedisko Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského kraje,

h) ochlazená a pfiekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit zpût do skladu; o provedeném opatfiení se provede prokaza-
teln˘ záznam do knihy mûfiení.

**) Pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka
o poÏární prevenci).

**) âSN 73 0802, âSN 73 0804.
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18/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Jesenice a obcí Psáry
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 24. února 2004.
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19/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kralupy nad Vltavou a obcí Nelahozeves
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 26. bfiezna 2004.
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20/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi obcí Kfiivoklát a obcí Zbeãno
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 25. bfiezna 2004.
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21/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Bernardov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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22/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Bludov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 3. bfiezna 2004.
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23/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Církvice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 71 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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24/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí âervené Janovice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.



âástka 3/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 74

25/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Hlízov
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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26/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Kfiesetice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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27/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Pabûnice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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28/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Svat˘ Mikulá‰
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ
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Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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29/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí ·tipoklasy
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 83 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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30/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Tfiebûtín
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 85 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 17. bfiezna 2004.
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31/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Kutná Hora a obcí Vidice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 87 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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32/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Mûstec Králové a obcí Dlouhopolsko
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 89 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 27. února 2004.
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33/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Mní‰ek pod Brdy a obcí Trnová
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 91 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 30. bfiezna 2004.
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34/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem ¤íãany a obcí Stranãice
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 93 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 16. bfiezna 2004.
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35/VS/2004 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Sadská a obcí Hradi‰tko
– zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ



Strana 95 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004

Rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje o udûlení souhlasu nabylo právní moci
dne 26. bfiezna 2004.
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Strana 97 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje âástka 3/2004
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VùSTNÍK PRÁVNÍCH P¤EDPISÒ ST¤EDOâESKÉHO KRAJE

Vydává Stfiedoãesk˘ kraj
Redakce: Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
tel.: 257 280 100, fax: 257 280 203
V˘robu a distribuci zaji‰Èuje: ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraÏí 6, 130 00 Praha 3
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 2004 ãiní 1000 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieb Stfiedoãeského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech:
222 863 441, 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, 130 00 Praha 3, tel: 222 863 442, fax: 222 863 401


