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3
NA¤ÍZENÍ

Olomouckého kraje ã. 3/2005
ze dne 19. 5. 2005,

kter˘m se urãují zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ

Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/14/31/2005 ze dne 19. 5. 2005 podle § 7 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 2.
zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

§ 1

Tímto nafiízením se urãují zdroje vody k ha‰ení po-
ÏárÛ a stanoví podmínky k jejich zabezpeãení.

§ 2

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí:
a) odbûrn˘m místem plocha, která umoÏÀuje umístû-

ní poÏární techniky nebo vûcn˘ch prostfiedkÛ po-
Ïární ochrany za úãelem odbûru vody ze zdroje
vody,

b) pfiístupovou komunikací místo nebo plocha umoÏ-
Àující pfiíjezd poÏární techniky z vefiejnû pfiístup-
né pozemní komunikace ke zdroji vody k ha‰ení
poÏárÛ nebo odbûrnému místu.

§ 3

(1) Za zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ se urãují tyto
zdroje vody:

a) nadzemní a podzemní hydranty,

b) pfiirozené vodní zdroje, zejména fieky, jezera, po-
toky, pokud se u nich nachází odbûrné místo
a pfiístupová komunikace; pfiirozené vodní zdroje
nemusí mít pfiístupovou komunikaci, jestliÏe není
k vyuÏití zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ s ohledem
na místní podmínky nezbytná,

c) umûlé vodní zdroje, zejména rybníky, poÏární ná-
drÏe, pokud se u nich nachází odbûrné místo
a pfiístupová komunikace; umûlé vodní zdroje ne-
musí mít pfiístupovou komunikaci, jestliÏe není
k vyuÏití zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ s ohledem
na místní podmínky nezbytná.

(2) Minimální tlak, prÛtok vody, oznaãení a pfiístup
ke kaÏdému hydrantu je stanoven zvlá‰tními právními
pfiedpisy1) a platn˘mi technick˘mi normami2).

(3) Technické parametry poÏárních nádrÏí jsou sta-
noveny platn˘mi technick˘mi normami3) a rozhodnutími
pfiíslu‰n˘ch správních orgánÛ.

§ 4

Dal‰í zdroje vody k ha‰ení poÏárÛ a podmínky pro
zaji‰tûní jejich trvalé pouÏitelnosti jsou stanovovány ob-
cí podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.4)

§ 5

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

1) Napfi. zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) Napfi. âSN 730873
3) Napfi. âSN 752411
4) § 29 odst. 1 písm. k) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

RNDr. Ivan Kosatík
hejtman kraje

Ing. Pavel Horák
námûstek hejtmana
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