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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 1 Rozesláno dne 15. bfiezna 2010

O B S A H

1. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje
2. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Stfiedoãeského

kraje jednotkami poÏární ochrany
3. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody k ha‰ení poÏárÛ na území

Stfiedoãeského kraje
4. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného ne-

bezpeãí vzniku poÏárÛ
5. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního

v˘znamu
6. Nafiízení Stfiedoãeského kraje, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se

zúãastÀuje vût‰í poãet osob
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Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, k provedení § 27 odst. 2
písm. a) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen „zákon o poÏární ochra-
nû“) a ve smyslu § 4 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k pro-
vedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády
ã. 498/2002 Sb. a § 19 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch
podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného
systému, ve znûní vyhlá‰ky ã. 429/2003 Sb., vydává toto na-
fiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského kraje
(dále jen „poplachov˘ plán“) obsahuje zásady souãinnos-
ti jednotek poÏární ochrany (dále jen „jednotky“) ve Stfie-
doãeském kraji (dále jen „kraj“) pfii zdolávání poÏárÛ,
provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací a fie‰ení mi-
mofiádn˘ch událostí na celém území kraje, pfii poskytová-
ní pomoci mezi kraji a do sousedního státu, úpravu povo-
lávání jednotek, zpÛsob vyhla‰ování stupÀÛ poÏárního
poplachu a dále upravuje ãinnost ohla‰oven poÏáru a ope-
raãních a informaãních stfiedisek Hasiãského záchranného
sboru Stfiedoãeského kraje (dále jen „HZS kraje“).

(2) Poplachov˘ plán rovnûÏ obsahuje Poplachov˘
plán integrovaného záchranného systému Stfiedoãeské-
ho kraje (dále jen „poplachov˘ plán IZS“), zpracovan˘
v souladu s pfiíslu‰n˘m právním pfiedpisem.1)

âÁST PRVNÍ
Poplachov˘ plán

âl. 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 hasiãÛ

obce a sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku je území je-
jich zfiizovatele (dále jen „místnû pfiíslu‰ná jednotka“).

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

(3) Jednotky jsou uvedeny v operativní dokumenta-
ci poplachového plánu.Vymezení hasebních obvodÛ jed-
notek HZS kraje a jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
vybran˘ch obcí, popfiípadû i jin˘ch jednotek s územní pÛ-
sobností mimo území jejich zfiizovatele, je vedeno v elek-
tronické databázi operaãního stfiediska, stejnû tak je ve-
den pfiehled sil a prostfiedkÛ jednotek na základû
poskytnut˘ch údajÛ od zfiizovatele jednotky.

(4) Rozdûlení jednotek do prvního a druhého stupnû
poplachu pro obce a objekty vychází zpravidla z haseb-
ních obvodÛ jednotek, pfiiãemÏ jedna z jednotek je místnû
pfiíslu‰ná jednotka. Rozdûlení jednotek pro druh˘ a vy‰‰í
stupeÀ poplachu se stanoví na úrovni operaãních a infor-
maãních stfiedisek HZS kraje v operativní dokumentaci
nebo podle potfieby v pfiípadû operaãního fiízení2) s re-
spektováním poÏadavku na poãet jednotek v jednotliv˘ch
stupních poplachu. Ve tfietím a zvlá‰tním stupni poplachu
lze pro úãely zásahu vyuÏít jednotky bez respektování je-
jich hasebních obvodÛ a místní pfiíslu‰nosti.

(5) Pokud je jednotka hasiãského záchranného sbo-
ru podniku nebo jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku trvale pfiedurãena ke zdolávání poÏárÛ a k zá-
chrann˘m pracím mimo území svého zfiizovatele, je zpÛ-
sob a obsah její souãinnosti uveden v dohodû mezi zfiizo-
vatelem jednotky a HZS kraje. V této dohodû se stanoví
síly a prostfiedky, kter˘mi uvedená jednotka poskytuje
pomoc, a za jak˘ch podmínek.

(6) HZS kraje vede seznam uzavfien˘ch dohod s práv-
nick˘mi nebo podnikajícími fyzick˘mi osobami, které
zfiizují jednotky.

1
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 1/2010
ze dne 4. ledna 2010,

kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán Stfiedoãeského 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) § 70 odst. 3 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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âl. 3
Povolávání jednotek v rámci operaãního fiízení 

ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pracím

(1) Pro úãely operaãního fiízení a povolávání jedno-
tek3) 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
HZS kraje územnû pfiíslu‰ná operaãní a informaãní stfie-
diska a operaãní a informaãní stfiedisko HZS kraje (dále
jen „operaãní stfiediska“), která plní úkoly podle zvlá‰t-
ního právního pfiedpisu4) a jsou stál˘mi orgány pro koor-
dinaci sloÏek integrovaného záchranného systému.

(2) Povolávání jednotek k zásahu podle poÏadavkÛ
operaãního stfiediska nebo podle fiádu ohla‰oven poÏá-
rÛ5) provádí ohla‰ovny poÏárÛ.

(3) Pro potfieby území kraje je zfiízeno v rámci HZS
kraje krajské operaãní a informaãní stfiedisko Hasiãské-
ho záchranného sboru Stfiedoãeského kraje (dále jen
„KOPIS HZS“), jehoÏ souãástí jsou územnû pfiíslu‰ná
operaãní stfiediska:

a) Kolín – pro potfiebu území správních obvodÛ ob-
cí s roz‰ífienou pÛsobností âesk˘ Brod, Kolín, ¤í-
ãany, Bene‰ov, Vla‰im, Votice, âáslav, Kutná Ho-
ra,

b) Mladá Boleslav – pro potfiebu území správních
obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Brand˘s
nad Labem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Mni-
chovo Hradi‰tû, Kralupy nad Vltavou, Mûlník,
Neratovice, Lysá nad Labem, Nymburk, Podû-
brady.

(4) KOPIS HZS plní téÏ úkoly územnû pfiíslu‰ného
operaãního stfiediska pro potfiebu území správních obvo-
dÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Kladno, Slan ,̆ Beroun,
Hofiovice,Dobfií‰,Pfiíbram,Sedlãany,Rakovník,âerno‰ice.

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

(6) Jednotky k v˘jezdu povolává zpravidla územnû
pfiíslu‰né operaãní stfiedisko, zfiízené pro území, kde má
b˘t zásah uskuteãnûn, nebo KOPIS HZS, pokud pfievez-
me místo zásahu jednotek do své pÛsobnosti. Tím není

dotãeno ustanovení ãl. 2 odst. 2 tohoto nafiízení.

(7) Pfii povolávání jednotek k zásahu se operaãní
stfiediska fiídí právními pfiedpisy, tímto nafiízením a zá-
vazn˘mi pokyny HZS kraje.

(8) K zásahu mimo svÛj hasební obvod mÛÏe b˘t jed-
notka povolána územnû pfiíslu‰n˘m operaãním stfiedis-
kem6) v pfiípadû, kdy není moÏné povolat místnû pfiíslu‰-
nou jednotku nebo na základû její pfiedurãenosti.7)

(9) K zásahu mimo území kraje mÛÏe b˘t na Ïádost
KOPIS HZS sousedícího kraje povolána jednotka pro-
stfiednictvím KOPIS HZS, a to na základû uzavfien˘ch
dohod o souãinnosti jednotek mezi HZS krajÛ.

(10) K zásahu mÛÏe b˘t na Ïádost územnû pfiíslu‰né-
ho operaãního stfiediska povolána jednotka sousedícího
kraje prostfiednictvím KOPIS HZS, a to na základû uza-
vfien˘ch dohod o souãinnosti jednotek mezi HZS krajÛ.

(11) HZS kraje vede seznam dohod o souãinnosti
jednotek mezi sousedícími hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbo-
ry krajÛ dle odstavce 9 a 10 tohoto ãlánku nafiízení.

(12) Pfii povolávání jednotek mimo území státu ko-
ordinuje KOPIS HZS tuto ãinnost v dohodû s operaãním
a informaãním stfiediskem Ministerstva vnitra – Generál-
ním fieditelstvím Hasiãského záchranného sboru âeské
republiky.

(13) K zásahu mimo území âeské republiky mÛÏe
b˘t na Ïádost operaãního a informaãního stfiediska Mi-
nisterstva vnitra – Generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âeské republiky povolána jednotka
pouze prostfiednictvím KOPIS ZHS.

âl. 4
ZpÛsob vyhla‰ování jednotliv˘ch stupÀÛ 

poÏárního poplachu

(1) V rámci poplachového plánu se vyhla‰ují ãtyfii
stupnû poÏárního poplachu (dále jen „stupnû poplachu“)
pro místo zásahu nebo území zasaÏené mimofiádnou
událostí, pfiiãemÏ ãtvrt˘ stupeÀ poplachu je nejvy‰‰ím
stupnûm oznaãovan˘m jako „zvlá‰tní stupeÀ“.

3) § 4 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
4) Napfiíklad § 5 zákona ã. 239/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 73 zákona ã. 133/1985 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 13 vyhlá‰ky ã. 328/2001,

o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému, ve znûní vyhlá‰ky ã. 429/2003 Sb.
5) § 35 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka poÏární prevenci) a § 13 na-

fiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
6) § 11 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
7) § 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.



âástka 1/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 4

(2) StupeÀ poplachu se stanoví z potfieby nasazení sil
a prostfiedkÛ jednotek pro místo zásahu a popfiípadû dal-
‰ích sloÏek integrovaného záchranného systému potfieb-
n˘ch ke zdolávání poÏárÛ, k záchrann˘m a likvidaãním
pracím pfii mimofiádn˘ch událostech, pfiiãemÏ operaãní
stfiedisko posuzuje pfii vyhlá‰ení stupnû poplachu závaÏ-
nost mimofiádné události podle pfiijaté zprávy o mimo-
fiádné události nebo podle poÏadavkÛ velitele zásahu.

(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 neÏ jedno místo zásahu.

(4) Povolání potfiebného poãtu sil a prostfiedkÛ jed-
notek musí b˘t v rámci vyhlá‰eného stupnû poplachu
pfiizpÛsobeno co nejreálnûji situaci a mimofiádné událos-
ti, jeÏ vyhlá‰ení pfiíslu‰ného stupnû vyvolala. StupeÀ po-
plachu pro dané místo zásahu mÛÏe b˘t zmûnûn poÏa-
davkem velitele zásahu na potfiebu sil a prostfiedkÛ.

(5) Jednotlivé stupnû poplachu se fiídí hodnocením
rozsahu mimofiádné události, úrovní fiízení zásahu a ko-
ordinací sloÏek integrovaného záchranného systému
právním pfiedpisem.8)

(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.

âl. 5
Úprava ãinnosti ohla‰oven poÏárÛ

(1) Ohla‰ovny poÏárÛ obcí9) nebo právnick˘ch a pod-
nikajících osob se pfii své ãinnosti fiídí fiádem ohla‰ovny
poÏárÛ. Úlohou ohla‰ovny poÏárÛ je zejména:

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

b) vyhlásit poÏární poplach místní jednotce,

c) oznámit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost
na územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko telefon-
ním ãíslem 150, je-li poÏár ohlá‰en obãanem nebo
zamûstnancem právnické nebo podnikající fyzic-
ké osoby.

(2) Stanice HZS kraje nejsou ohla‰ovnami poÏárÛ ve
smyslu právních pfiedpisÛ, jsou v‰ak místem, kde lze
ohlásit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost.

(3) KaÏdá ohla‰ovna poÏárÛ musí b˘t oznaãená ta-
bulkou 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 HLASTE
POÎÁR“ nebo symbolem telefonního ãísla 150 a 112.Uve-
den˘mi místy mohou b˘t po projednání s vlastníky nebo
uÏivateli telefonní stanice,u kter˘ch je zaruãena dostupnost
zafiízení pro hlá‰ení poÏáru nebo vefiejné telefonní stanice.
Pokud ohla‰ovny pouÏívají k vyhlá‰ení poÏárního popla-
chu10) jednotce sirény, dodrÏuje se celostátnû platn˘ tvar
signálu 25 vtefiin zapnuto, 10 vtefiin vypnuto a 25 zapnuto.

âÁST DRUHÁ
Poplachov˘ plán IZS

âl. 6
PouÏití a obsah

Poplachov˘ plán IZS se pouÏije v pfiípadû, pokud
u mimofiádné události musí spoleãnû zasahovat dvû a ví-
ce sloÏek integrovaného záchranného systému (dále jen
„sloÏky“) a v souladu s právním pfiedpisem.11)

âl. 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 základ-
ních a ostatních sloÏek, vede HZS kraje a je uloÏen na
operaãních stfiediscích.

(2) V˘ãet spojení na základní a ostatní sloÏky je dû-
len v souladu s ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení podle územní

08) § 20 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech zabezpeãení integrovaného záchranného systému, ve znûní vyhlá‰ky ã. 429/2003 Sb.
19) § 29 odst. 1 písm. j) zákona ã. 133/1985 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
10) § 10 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
11) § 19 odst. 3 a 4 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 429/2003 Sb.
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pÛsobnosti územnû pfiíslu‰n˘ch operaãních a informaã-
ních stfiedisek.12)

âl. 8
Pfiehled sil a prostfiedkÛ ostatních sloÏek 

a pfiehled sil a prostfiedkÛpro potfieby záchrann˘ch 
a likvidaãních prací 

(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
sluÏebních vozidel s v˘jimkou z poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kody zpÛsobené provozem vozidla sloÏek IZS.13)

(3) SloÏky ohla‰ují operaãním stfiediskÛm podle územ-
ní pÛsobnosti uvedené v ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení zmû-
ny nutné pro aktuálnost informací obsaÏen˘ch v doku-
mentu V˘ãet spojení na základní sloÏky. Pfiehled sil
a prostfiedkÛ pro potfieby záchrann˘ch a likvidaãních
prací na základû smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich povo-
lávání se fiídí dle smluvního ujednání.

âl. 9
ZpÛsob povolávání a vyrozumívání

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

(2) Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko podle ãl. 3
odst. 3 tohoto nafiízení vyrozumívá a povolává vedoucí
sloÏek, ãleny krizov˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰ífienou pÛsob-
ností, právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté
do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního
plánu za uÏití komunikaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1
tohoto ãlánku, a to na základû rozhodnutí pfiíslu‰ného
starosty obce roz‰ífienou pravomocí nebo jím povûfiené
osoby.

(3) KOPIS HZS vyrozumívá a povolává vedoucí slo-
Ïek na úrovni kraje, ãleny krizového ‰tábu hejtmana a práv-
nické a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního
plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu za uÏití komu-
nikaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1 tohoto ãlánku, a to na
základû rozhodnutí hejtmana nebo jím povûfiené osoby.

(4) Îádost o povolání ãlenÛ pfiíslu‰ného krizového
‰tábu mÛÏe dát téÏ fiídící dÛstojník HZS kraje za podmí-
nek stanoven˘ch právním pfiedpisem.14)

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-
Ïek a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje je veden u KOPIS HZS,
je prÛbûÏnû aktualizován a je trvale k dispozici krizové-
mu ‰tábu kraje. Obdobn˘m zpÛsobem postupují územnû
pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vÛãi starostÛm obcí s roz‰ífie-
nou pÛsobností v jejich územní pÛsobnosti dle ãl. 3 odst. 3
pfii vedení a aktualizaci plánÛ povolávání a vyrozumívá-
ní vedoucích sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností.

âl. 10
Operativní dokumentace poplachového plánu

(1) Operativní dokumentací poplachového plánu jsou:
(a) seznam jednotek poÏární ochrany kraje,
(b) seznam uzavfien˘ch dohod s právnick˘mi nebo

podnikajícími fyzick˘mi osobami,
(c) seznam dohod o souãinnosti jednotek mezi souse-

dícími hasiãsk˘mi záchrann˘mi sbory krajÛ,
(d) v˘ãet spojení na základní sloÏky integrovaného

záchranného systému,
(e) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek

a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje,
(f) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích slo-

Ïek a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛ-
sobností.

(2) Úplná operativní dokumentace poplachového
plánu v aktuálním stavu za cel˘ kraj je v jednom vyhoto-
vení trvale uloÏena na KOPIS HZS.

(3) Operativní dokumentace poplachového plánu je
pfiístupná hejtmanovi, povûfien˘m ãlenÛm orgánÛ kraje,
starostÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, povûfien˘m ãle-
nÛm orgánÛ obcí, vedoucím sloÏek IZS a kontrolním or-
gánÛm.15)

12) § § 18 zákona ã. 239/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
13) § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona ã. 168/1999 Sb., o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících

zákonÛ (zákon o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
14) § 11 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 429/2003 Sb.
15) § 17 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
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âl. 11
Ustanovení pfiechodná a závûreãná

(1) ¤editelství HZS kraje zabezpeãí na vyÏádání do-
tãen˘m orgánÛm kraje a dotãen˘m orgánÛm obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností na území kraje pfiíslu‰né v˘pisy z ope-
rativní dokumentace poplachového plánu pro potfiebu
ãinnosti ohla‰ovny poÏárÛ a pro ãinnost krizov˘ch ‰tábÛ.

(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.16)

(3) Obce, právnické a fyzické osoby, sloÏky zafiazené
v tomto poplachovém plánu a operativní dokumentaci po-
plachového plánu jsou povinny do 15. ledna kalendáfiního
roku a pfii kaÏdé zmûnû neprodlenû oznámit HZS kraje
podle územní pfiíslu‰nosti uvedené v ãl. 3 odst. 3 tohoto na-

fiízení údaje, které ovlivÀují funkãnost poplachového plá-
nu a operativní dokumentace poplachového plánu.

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

(5) Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 2/2004 ze dne
7. dubna 2004, kter˘m se vydává PoÏární poplachov˘ plán
Stfiedoãeského kraje, se zru‰uje.

(6) Aktuální operativní dokumentace tohoto nafiíze-
ní je k dispozici na fieditelství HZS kraje.

(7) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfie-
doãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a na-
b˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského
kraje.

16) Napfiíklad § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana
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2
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 2/2010
ze dne 4. ledna 2010,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí 
území Stfiedoãeského kraje jednotkami poÏární ochrany

1) § 65 odst. 6 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) Pfiíloha zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
3) § 5 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
4) § 17 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
5) § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
6) § 1 odst. 2 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.

Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27
odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“) vydává toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Plo‰n˘m pokrytím území Stfiedoãeského kraje
jednotkami poÏární ochrany (dále jen „plo‰né pokrytí“)
se rozumí rozmístûní jednotek poÏární ochrany na území
Stfiedoãeského kraje (dále jen „kraj“) pro zaji‰tûní garan-
tované pomoci obãanÛm na území kraje v pfiípadû poÏárÛ
a jin˘ch mimofiádn˘ch událostí jednotkami poÏární ochra-
ny v souladu se zvlá‰tními právními pfiedpisy.1)

(2) Kategorie jednotky poÏární ochrany (dále jen „jed-
notka“) vyjadfiuje její pfiedurãenost v systému plo‰ného
pokrytí pro poÏární zásah nebo záchranné práce na pfií-
slu‰ném území ve smyslu zvlá‰tního právního pfiedpisu.2)

(3) V˘jezdem se rozumí síly a prostfiedky, které jed-
notka organizuje a plánuje pro zabezpeãení úãinného zá-
sahu v katastrálním území pro zaji‰tûní plo‰ného pokrytí.

âl. 2
Dokumentace kraje k zabezpeãení plo‰ného pokrytí

(1) K zabezpeãení plo‰ného pokrytí vede Krajsk˘
úfiad Stfiedoãeského kraje (dále jen „krajsk˘ úfiad“) do-
kumentaci3) uvedenou v tomto nafiízení, která obsahuje:

a) stanovení stupnû nebezpeãí katastrálních území
obcí kraje,

b) seznam jednotek zabezpeãujících plo‰né pokrytí,
jejich dislokaci a pfiedurãení podle základní ta-
bulky plo‰ného pokrytí území obcí kraje,

c) cílové poãetní stavy jednotek s územní pÛsobnos-
tí a jejich vybavení poÏární technikou a vûcn˘mi
prostfiedky poÏární ochrany,

d) seznamy jednotek pfiedurãen˘ch pro systémy zá-
chrann˘ch prací, zejména pfii dopravních neho-
dách, Ïivelních pohromách, haváriích a pro
ochranu obyvatelstva,

e) zpÛsob, kter˘m kraj finanãnû zabezpeãí plo‰né
pokrytí (dotace ze státního rozpoãtu, financování
z rozpoãtÛ kraje a obcí) uveden˘ v ãlánku 5 toho-
to nafiízení.

(2) Dokumentace vãetnû mapy plo‰ného pokrytí je
trvale uloÏena v sídle kraje a v jednom vyhotovení také
v sídle Hasiãského záchranného sboru Stfiedoãeského
kraje (dále jen „HZS kraje“). Je pfiístupna zejména po-
vûfien˘m ãlenÛm orgánÛ kraje a obcí a kontrolním or-
gánÛm.4)

(3) ¤editel HZS kraje odpovídá za fiádné vedení do-
kumentace o plo‰ném pokrytí, vyhodnocení poÏárního
nebezpeãí jednotliv˘ch katastrálních území a vybran˘ch
objektÛ kraje, poãty sil a prostfiedkÛ jednotek a její prÛ-
bûÏnou aktualizaci v pfiípadû zmûn ve smyslu pfiíslu‰n˘ch
pfiedpisÛ.5)

(4) Pro provedení aktualizace jsou obce povinny vÏdy6)

nebo k 15. lednu pfiíslu‰ného roku, poãínaje rokem 2010,
pfiedloÏit HZS kraje zmûny, které by mohly ovlivnit za-
bezpeãení plo‰ného pokrytí. Zmûny jsou obce povinny
hlásit HZS kraje i v prÛbûhu roku.

âl. 3
Kategorie jednotek 

(1) Pro úãely plo‰ného pokrytí jsou jednotky zafiaze-
ny do kategorií takto:

a) jednotky s územní pÛsobností – zasahují i mimo
území zfiizovatele (JPO I – jednotka HZS kraje,
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JPO II – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce,
JPO III – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce),

b) jednotky s místní pÛsobností – zasahují na území
svého zfiizovatele (JPO IV – jednotka hasiãského
záchranného sboru (dále jen „HZS“) podniku,
JPO V – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ob-
ce, JPO VI – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku).

(2) Kategorizace jednotek kraje se stanoví v pfií-
loze ã. 3 tohoto nafiízení, v níÏ je uveden seznam jed-
notek s územní pÛsobností a jednotek s místní pÛsob-
ností.

âl. 4
Pfiedurãenost jednotek pro speciální ãinnost

Pro provádûní speciálních ãinností napfiíklad do-
pravní nehody, havárie nebezpeãn˘ch látek, Ïivelní po-
hromy, jsou z jednotek kategorií JPO I, JPO II a JPO III
vyãlenûny jednotky, které jsou k tûmto ãinnostem sv˘m
vybavením a organizací pfiedurãeny. Seznam, základní
úkoly a vybavení takto pfiedurãen˘ch jednotek jsou
uvedeny v dokumentaci kraje k zabezpeãení plo‰ného
pokrytí.

âl. 5
Kompenzace nákladÛ

(1) Náklady spojené se zásahy mimo jejich územní
obvod hradí jednotkám sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vy-
bran˘ch obcí k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území
kraje jednotkami ve smyslu § 27 odst. 1 písm. d) záko-
na o poÏární ochranû krajsk˘ úfiad. PoÏadavky na úhra-
du tûchto nákladÛ pfiedkládají vybrané obce v souladu
s § 26 odst. 2 písm. h) tohoto zákona HZS kraje, a to
prostfiednictvím pfiíslu‰ného územního odboru HZS
kraje.

(2) Krajsk˘ úfiad se podílí dále ve smyslu § 27 odst. 1
písm. d) zákona o poÏární ochranû na financování akce-
schopnosti, pofiízení a obnovû poÏární techniky jedno-
tek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí. PoÏa-
davky pfiedkládají obce stejn˘m zpÛsobem a na základû
téhoÏ ustanovení zákona, jak je uvedeno v odstavci 1 to-
hoto ãlánku. V˘‰e poskytnut˘ch pfiíspûvkÛ pfiímo závisí
na objemu finanãních prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch na pfií-
slu‰n˘ kalendáfiní rok z rozpoãtu Ministerstva vnitra –
Generálního fieditelství HZS a na ãerpání povinnû vy-
plácen˘ch náhrad za zásahy mimo územní obvod u vy-
bran˘ch obcí.

(3) V˘‰e pfiidûlen˘ch prostfiedkÛ, pravidla pro jejich
vyuÏití a zpÛsob vyúãtování jsou Ministerstvem vnitra –
Generálním fieditelstvím HZS kaÏdoroãnû upfiesÀovány
podmínkami pro poskytování a pouÏití úãelové neinves-
tiãní dotace z rozpoãtu HZS do rozpoãtu krajÛ na v˘daje
jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí.

(4) PoÏadavky na poskytnutí úãelové neinvestiãní
dotace z rozpoãtu kraje na základû Ïádostí vybran˘ch
obcí podan˘ch ve smyslu ãl. 5 odst. 1 a návrhy na poskyt-
nutí úãelové neinvestiãní dotace na vybavení jednotek
sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí, které mají
územní pÛsobnost v kraji s ohledem na poãet zásahÛ mi-
mo územní obvod obce, kategorii jednotky nebo její pfie-
durãenost pro záchranné a likvidaãní práce, a dále na
podporu zaji‰tûní jejich akceschopnosti ve smyslu ãl. 5
odst. 2. pfiedkládá fieditel HZS kraje krajskému úfiadu
nejménû jedenkrát roãnû.

âl. 6
Spolupráce k zaji‰tûní plo‰ného krytí

(1) Pfii zaji‰tûní plo‰ného pokrytí obce, právnické
osoby, podnikající fyzické osoby a HZS kraje vzájemnû
spolupracují.

(2) V pfiípadû potfieby uzavírá HZS kraje s obcemi,
právnick˘mi osobami a podnikajícími fyzick˘mi osoba-
mi za úãelem zaji‰tûní plo‰ného pokrytí smlouvy o spo-
lupráci a vzájemné pomoci.

âl. 7
Závûreãná ustanovení

(1) V˘stavba a organizace jednotek pro systém plo‰-
ného pokrytí se od úãinnosti tohoto nafiízení realizuje
postupnû tak, aby plná garance záchrany ÏivotÛ a majet-
ku obãanÛ podle základní tabulky plo‰ného pokrytí byla
dosaÏena nejpozdûji v roce 2010. Orgány obcí a státní
správy na úseku poÏární ochrany jsou povinny v zájmu
záchrany ÏivotÛ a majetku obãanÛ soustavnû vytváfiet
podmínky k realizaci plo‰ného pokrytí.

(2) Pfii zji‰tûní poru‰ení povinností stanoven˘ch tím-
to nafiízením je Rada Stfiedoãeského kraje oprávnûna
uãinit na návrh fieditele HZS kraje odpovídající opatfiení
tak, aby nedo‰lo k ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku ob-
ãanÛ kraje.

(3) Aktuální dokumentace kraje k zabezpeãení plo‰-
ného pokrytí je k dispozici na krajském úfiadû a na fiedi-
telství HZS kraje.
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(4) Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 5/2002 ze dne
12. srpna 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpe-
ãení plo‰ného pokrytí území Stfiedoãeského kraje jed-
notkami poÏární ochrany, vãetnû pfiíloh ã. 1, 2, 3 a 4 se
zru‰uje.

(5) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfie-
doãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a na-
b˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského
kraje.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana
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3
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 3/2010
ze dne 4. ledna 2010,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody 
k ha‰ení poÏárÛ na území Stfiedoãeského kraje

Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27
odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen „zákon 
o poÏární ochranû“) vydává toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

Toto nafiízení stanoví podmínky k zabezpeãení vod-
ních zdrojÛ k ha‰ení poÏárÛ na území Stfiedoãeského
kraje. Nafiízení se vztahuje na v‰echny obce, fyzické oso-
by, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kter˘m
je podle právních pfiedpisÛ1) stanovena povinnost obsta-
rávat a udrÏovat v pouÏitelném stavu vodní zdroje k ha-
‰ení vznikl˘ch poÏárÛ.

âl. 2
Vymezení pojmÛ

Pro úãely tohoto nafiízení jsou za zdroje vody urãené
pro ha‰ení poÏárÛ povaÏovány:

a) umûl˘ vodní zdroj – objekt, kter˘ byl pro tento
úãel zámûrnû budován, napfi. poÏární nádrÏ, po-
Ïární studna, poÏární vodovod.2) Umûl˘m vodním
zdrojem je i rozvod vody pro v˘robní technologii,
nebo místní vodovodní síÈ, jsou-li opatfieny tech-
nick˘m zafiízením pro odbûr vody k ha‰ení poÏá-
ru (v˘tokov˘mi stojany, nadzemními a podzemní-
mi hydranty),

b) pfiirozen˘ vodní zdroj – vodní tok nebo vodohos-
podáfiské dílo, které nebylo zámûrnû budováno
pro potfieby poÏární ochrany, ale svou vydatností
nebo zásobou vody vyhovuje potfiebám jednotek
poÏární ochrany,

c) odbûrní místo – místo na potrubním rozvodu,
osazené zafiízením k odbûru vody pro ha‰ení mo-
bilní poÏární technikou nebo technick˘mi pro-
stfiedky poÏární ochrany,

d) poÏární hradítko – jednoduché technické zafiíze-
ní, kter˘m lze na pfiedem urãeném místû vytvofiit
na vodním toku pfiepáÏku, která slouÏí k jímání
vody pro potfieby ha‰ení poÏáru,

e) ãerpací stanovi‰tû – zpevnûná plocha, která umoÏ-
Àuje pfiistavení nebo umístûní poÏární techniky
urãené k odbûru vody z vodního zdroje.

âl. 3
PoÏadavky na pouÏitelnost vodních zdrojÛ

(1) Vlastník, uÏivatel nebo správce zdrojÛ vody pro
ha‰ení poÏárÛ, ãerpacích stanovi‰È a místních komunika-
cí pro pfiíjezd k nim, je povinen udrÏovat tyto vodní zdro-
je v takovém stavu, aby bylo umoÏnûno pouÏití poÏární
techniky a ãerpání vody pro ha‰ení poÏárÛ.

(2) Obec stanoví zdroje vody pro ha‰ení poÏáru a dal-
‰í zdroje vody pro ha‰ení poÏáru pro katastrální území
pfiíslu‰né obce. Pfiehled o zdrojích vody a dal‰ích zdro-
jích vody pro ha‰ení poÏáru a podmínky jejich trvalé
pouÏitelnosti zapracuje obec v souladu s právními pfied-
pisy3) do poÏárního fiádu obce. Pfiehled o urãení zdrojÛ
vody a dal‰ích zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏáru a zá-
chranné práce v souladu s právními pfiedpisy poskytne
obec pro zpracování dokumentace krajskému fieditel-
ství HZS.

(3) Kontrolu provozuschopnosti poÏárního vodovo-
du provádí vlastník, uÏivatel nebo správce vodovodní sí-
tû nejménû jedenkrát roãnû, pokud není s ohledem na
podmínky provozu stanovena doba krat‰í. S v˘sledkem
kontroly je povinen obec seznámit. Obec uloÏí vlastníku,
provozovateli nebo správci vodovodní sítû opatfiení
k odstranûní závad, které brání vyuÏití vodovodu pro po-
tfieby poÏární ochrany.

(4) Vlastník, uÏivatel nebo správce vodního zdroje je
povinen respektovat rozhodnutí obce, kter˘m urãila zdroj
vody k ha‰ení poÏáru a strpût omezení, která s vyuÏitím
vodního zdroje pro tento úãel souvisí. Tímto ustanove-

1) § 5, § 17 a § 29 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) âSN 730873 – PoÏární bezpeãnost staveb – zásobování poÏární vodou.
3) § 15 odst. 1 písm. e) a f) nafiízení vlády ã.172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
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ním nejsou dotãena práva vlastníka nebo uÏivatele na
náhradu ‰kody a vûcn˘ch v˘dajÛ v souladu se zákonem
o poÏární ochranû.

(5) Vypu‰tûní nebo jiné zásadní zmûny provozních
parametrÛ ovlivÀující funkãnost vodního zdroje, kter˘
obec stanovila pro potfieby ha‰ení poÏáru, musí jeho
vlastník nebo uÏivatel oznámit obci písemnû, a to nejpo-
zdûji do tfií dnÛ.

(6) Obec podává neprodlenû zprávu o stavu vodního
zdroje s udáním dÛvodu a zpÛsobu zaji‰tûní náhradních
opatfiení k zabezpeãení poÏární ochrany na místnû pfií-
slu‰né operaãní stfiedisko Hasiãského záchranného sbo-
ru Stfiedoãeského kraje.

(7) Obec fie‰í skuteãnosti, kter˘mi vlastník nebo uÏi-
vatel vodního zdroje urãeného k ha‰ení poÏáru znemoÏ-
nil nebo omezil jeho vyuÏití pro potfieby jednotek poÏár-
ní ochrany.

(8) Pfii budování a rekonstrukcích vodovodních sítí
upfiednostÀuje obec v zastavûné ãásti obce osazení nad-
zemních hydrantÛ.

âl. 4
Závûreãná ustanovení

(1) Pfiehled zdrojÛ vody urãen˘ch k ha‰ení poÏárÛ na
území Stfiedoãeského kraje je veden fieditelstvím HZS
kraje.

(2) Obce provedou aktualizaci stávající dokumenta-
ce k zaji‰tûní vodních zdrojÛ a dal‰ích vodních zdrojÛ ur-
ãen˘ch k ha‰ení poÏárÛ v souladu s tímto nafiízením.

(3) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfiedo-
ãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a nab˘vá
úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana
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4
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 4/2010
ze dne 4. ledna 2010,

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

Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1
písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiíze-
ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a 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“) vydává toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Úãelem tohoto nafiízení je stanovit povinnosti fy-
zick˘ch osob, právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podni-
kajících podle zvlá‰tních pfiedpisÛ (dále jen „podnikající
fyzické osoby“) k zabezpeãení poÏární ochrany v dobû
zv˘‰eného nebezpeãí 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,
e) topné období.

âl. 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 nûhoÏ vzniká v pfiírodním pro-
stfiedí zv˘‰ené nebezpeãí vzniku poÏárÛ.

(2) Období déletrvajícího sucha vyhla‰uje a odvolá-
vá hejtman Stfiedoãeského kraje pro území Stfiedoãeské-
ho kraje na úfiední desce Krajského úfiadu Stfiedoãeské-
ho kraje. V tomto období vstupují v platnost následující
opatfiení, omezení 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 (suchá tráva,
plevel, vûtve apod.) na volném prostranství, a to
zejména v blízkosti porostÛ, polí s obilovinami
a pícninami,

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

d) zákaz vjezdu motorov˘ch vozidel do lesÛ a na pol-
ní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uÏivatele les-
ních a zemûdûlsk˘ch pozemkÛ pfii jejich obhospo-
dafiování. Neplatí rovnûÏ pro fyzické a právnické
osoby provádûjící pro vlastníky a nájemce lesÛ
práce zaji‰Èující hospodafiení v lese,

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

novení lesního zákona,3)

g) zákaz pálení klestu a kÛry v lesích (viz ãl. 4 toho-
to nafiízení),

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

i) povinnost vlastníkÛ nebo uÏivatelÛ zdrojÛ vody
pro ha‰ení provûfiit jejich stav a nedostatky, které
nejdou bezprostfiednû odstranit, nahlásit a zajistit
jejich následné odstranûní,

j) zaji‰tûní maximální hospodárnosti pfii pouÏívání
vodních zdrojÛ urãen˘ch pro ha‰ení poÏárÛ (kaÏ-
d˘ je povinen strpût v tomto smûru potfiebná
omezení).

(3) V období déletrvajícího sucha mÛÏe orgán státní
správy lesÛ4) vydat rozhodnutí o doãasném omezení ne-
bo vylouãení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na

1) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona 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 je stanoveno na základû pozorování âeského hydrometeorologického ústavu. Je jím zejména období, kdy mnoÏství srá-

Ïek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a zároveÀ jsou vysoké denní teploty a sluneãní svit a pokud od posledních vydatn˘ch sráÏek uplynulo
alespoÀ 20 dní.

3) § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona.
4) § 19 odst. 3 lesního zákona.
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základû návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnûtu nebo
na návrh fieditele Hasiãského záchranného sboru Stfie-
doãeského kraje.

(4) Období déletrvajícího sucha vyhla‰ují rovnûÏ v pfií-
padû potfieby obce sv˘m nafiízením pro území dané obce.
Obce zajistí zapracování pfiíslu‰n˘ch ustanovení tohoto
nafiízení do jimi vydávan˘ch právních pfiedpisÛ.

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

âl. 3
Období skliznû zemûdûlské úrody, její posklizÀová

úprava a skladování

(1) Za období skliznû zemûdûlské úrody (pícnin, obi-
lovin, slámy a úsu‰kÛ, chmele, kukufiice apod.), poskliz-
Àové úpravy a skladování se pro úãely tohoto nafiízení
povaÏuje 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 v zemûdûlství jsou v období pfied zahájením
skliznû povinny:

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, a zajistit, aby osoby, které jsou povûfieny obs-
luhou 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. jeho
oznaãení zákazem vstupu),

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

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

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

(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v ze-
mûdûlství jsou v období pfied zahájením skliznû dále po-
vinny:

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

b) provést ‰kolení o poÏární ochranû osob podílejí-
cích se na sklizÀov˘ch pracích a osob zaji‰Èujících
stfieÏení objektÛ v pfiimûfieném rozsahu5),

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 v prÛbûhu skliznû povinny:

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

b) zajistit dodrÏování zákazu koufiení v prÛbûhu skliz-
nû na poli, pfii manipulaci a skladování materiálu,

c) zajistit pfii skupinovém nasazení ÏÀové techniky
(více neÏ 3 sklízecí stroje), 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 ma-
teriálu u pícnin a slámy podle zásad uveden˘ch
v pfiíloze tohoto nafiízení; u zrnin zajistit prokaza-
telné mûfiení teplot uskladnûného materiálu tak,
aby provedená mûfiení monitorovala dostateã-
n˘m zpÛsobem uskladnûné zrniny; v pfiípadû po-
kraãujícího nárÛstu teplot nad hodnoty okolního
prostfiedí pfiijmout úãinná opatfiení vãetnû moÏ-
nosti vyskladnûní,

5) § 16 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
6) Zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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e) provádût ve‰keré poÏárnû nebezpeãné práce (sva-
fiování, fiezání apod.) na zvlá‰tní povolení.7)

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

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

a dozrávajícího obilí.

âl. 4
Provádûní poÏárnû nebezpeãn˘ch ãinností v lesích

a vyuÏívání pfiírodního prostfiedí k rekreaãním úãelÛm

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

(2) Bûhem tohoto období je v souvislosti s ãinnostmi
provádûn˘mi pfii hospodafiení v lese zakázáno rozdûlá-
vání ohÀÛ a pálení klestu a kÛry v lesních porostech, na
lesních i nelesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od le-
sa (dále jen „pálení“). To neplatí, jsou-li orgánem státní
správy lesÛ nafiízena v souladu se zvlá‰tním zákonem ji-
ná opatfiení.8)

(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 dodrÏovat pfii
pálení vÏdy 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 po-
kr˘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 ohni‰-
tû po dobu 5 dnÛ nebo do doby vydatného de‰tû
alespoÀ jednou dennû kontrolována; tato povin-
nost odpadá pfii pálení za snûhové pokr˘vky,

i) pálení je zakázáno zahajovat, pfiípadnû musí byt
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 otevfien˘ oheÀ v lese a do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa10) (v˘jimku na
lesních pozemcích mÛÏe povolit vlastník lesa),

b) v rekreaãních zafiízeních, dûtsk˘ch táborech a ve-
fiejn˘ch tábofii‰tích (dále jen „rekreaãní zafiíze-
ní“) lze rozdûlávat ohni‰tû jen ve vyhrazeném
prostoru; rozdûlávání ohÀÛ v tûsné blízkosti sta-
nÛ a obytn˘ch pfiívûsÛ je zakázáno,

c) pro provozování ohni‰tû v rekreaãních zafiízeních
musí b˘t urãena osoba odpovûdná za dozor a ne-
smí b˘t provozováno za silného vûtru,

d) provozovatel rekreaãních zafiízení je povinen zajis-
tit zpracování a realizaci organizaãnû technick˘ch
opatfiení k zaji‰tûní poÏární ochrany; stanovená
technická opatfiení musí zvefiejnit zpÛsobem v mís-
tû obvykl˘m tak, aby v‰ichni uÏivatelé rekreaã-
ních zafiízení mûli moÏnost se s nimi seznámit;
souãástí organizaãnû technick˘ch opatfiení k za-
ji‰tûní poÏární ochrany v rekreaãních zafiízeních
musí b˘t zaji‰tûní prÛjezdnosti pfiíjezdov˘ch cest;
organizaãnû technická opatfiení musí zohledÀo-
vat místní úpravu poÏární ochrany – poÏární fiád
obce a dal‰í nafiízení (napfi. povolovací fiízení pro
rozdûlávání ohÀÛ).

7) Napfiíklad vyhlá‰ka ã. 87/2000 Sb. , kterou se stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti pfii svafiování a nahfiívání Ïivic v tavn˘ch nádobách.
8) § 32 odst. 2 lesního zákona.
9) V pfiípadû, Ïe 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 dû-

lají vlnky apod.
10) § 20 lesního zákona.
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(5) V˘‰e uvedená preventivní opatfiení je tfieba zaji‰-
Èovat v pfiimûfiené mífie i mimo vyhlá‰enou dobu zv˘‰e-
ného nebezpeãí vzniku poÏárÛ.

âl. 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 (zejména plynovodÛ, ropovodÛ
a teplovodÛ) a dopravních prostfiedkÛ pfiepravujících ne-
bezpeãné látky, hromadné dopravní nehody a bezpro-
stfiední nebezpeãí úniku hofilav˘ch, hofiení podporujících
nebo toxick˘ch plynÛ a látek.

(2) Pro mimofiádné události jsou stanovena následu-
jící opatfiení:

a) souãinnost sloÏek Integrovaného záchranného
systému Stfiedoãeského kraje (dále jen „IZS“) za-
bezpeãuje operaãní a informaãní stfiedisko IZS
(operaãní a informaãní stfiedisko Hasiãského zá-
chranného sboru Stfiedoãeského kraje),

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

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

âl. 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 do-
plÀování kapaln˘ch a plynn˘ch paliv musí b˘t do-
drÏeny návody v˘robcÛ pfiíslu‰n˘ch technologic-
k˘ch zafiízení vãetnû respektování stanoven˘ch

bezpeãnostních vzdáleností od hofilav˘ch pfied-
mûtÛ 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 a k tomuto úãelu urãen˘ch nádob;
tyto nádoby nesmí obsahovat jin˘ hofilav˘ od-
pad nebo musí b˘t zaji‰tûno ukládání vychladlé-
ho popela.

âl. 7
Sankce

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

(2) Poru‰í-li fyzická osoba povinnosti stanovené tím-
to nafiízením, dopustí se pfiestupku podle § 46 odst. 1 zá-
kona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a mÛÏe jí b˘t uloÏena pokuta podle § 46 odst. 3
tohoto zákona.

âl. 8
Závûreãná ustanovení

(1) DodrÏováním povinností uloÏen˘ch tímto nafiíze-
ním nejsou dotãeny povinnosti právnick˘ch osob a pod-
nikajících fyzick˘ch osob vypl˘vající ze zákona o poÏární
ochranû.

(2) Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2004 ze dne
21. dubna 2004, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpe-
ãení poÏární ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzni-
ku poÏárÛ, vãetnû pfiílohy ã. 1 se zru‰uje.

(3) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfie-
doãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a na-
b˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského
kraje.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana



âástka 1/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 16

Pfiíloha
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 4/2010

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 ob-
jemu 50 a více m3; za jeden stoh se povaÏuje i sku-
pina voln˘ch skládek, jejichÏ celkov˘ objem ne-
smí b˘t vût‰í neÏ 4000 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 minimálnû 10 m od hranic se sou-
sedním pozemkem a od objektÛ; ve vzdálenosti
men‰í neÏ 10 m je moÏné volné sklady umístit pou-
ze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu
nebo umoÏÀuje-li to stavební provedení objektu,**)

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

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

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

a) teplota píce se mûfií napfi. tepeln˘mi ãidly, hloub-
kov˘mi teplomûry nejménû v polovinû v˘‰ky na-
skladnûné píce,

b) teplota se mûfií nejménû na ‰esti místech jedné
dosou‰ecí sekce seníku; za sekci se povaÏuje ãást
seníku o objemu do 2000 m3; v objektech s obje-
mem men‰ím neÏ 2000 m3 se mûfiení provádí
úmûrnû velikosti seníku k jedné stanovené sekci,

c) mûfiení teplot se provádí 1¥ za 24 hodin po dobu
1 mûsíce od naskladnûní,dále 1¥ t˘dnû ve 2.a 3.mû-
síci od naskladnûní; mûfiící body je nutno prÛbûÏ-
nû mûnit,

d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová)
v pfiípadû skladování slámy nebo je-li seno a slá-
ma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních
hodinách v intervalech podle pfiedchozího od-
stavce, pfiiãemÏ se ovûfiuje, zda nedochází k za-
pafiení uskladnûného materiálu; dojde-li k zapa-
fiení, musí b˘t místo zahfiívání identifikováno
a zaji‰tûno provedení kontrolního mûfiení teplo-
mûrem,

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

f) mûfiení teplot, fyzická kontrola, dále i prÛkazné
doklady o vlhkosti naskladÀovaného materiálu
musí b˘t prokazatelnû zaznamenávány; za pro-
kazatelné se povaÏuje chronologicky veden˘
písemn˘ záznam v knize mûfiení s uvedením
oznaãení skladového objektu, data, ãasu, v‰ech
namûfien˘ch hodnot a pfiipojením podpisu oso-
by, která mûfiení provádûla; za záznam se pova-
Ïuje i záznam z elektronického mûfiícího zafiízení
za pfiedpokladu, Ïe souãasnû je zaznamenáváno
i datum jednotliv˘ch zaãátkÛ naskladnûní (da-
tum, mnoÏství, sekce); záznam se uchovává ne-
jménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní
materiálu,

g) pfii namûfiení teploty nad 65 °C je nutno uãinit
neodkladná opatfiení jako napfi. pfieloÏení nebo
vyskladnûní pfiehfiáté píce, u skladÛ s dosou‰e-
cím zafiízením vypnutí ventilátorÛ; pfieloÏení ne-
bo vyskladnûní se provádí za asistence jednotky
poÏární ochrany a pfiípad se neodkladnû oznámí
místnû pfiíslu‰nému operaãnímu a informaãnímu
stfiedisku Hasiãského záchranného sboru Stfie-
doãeského kraje,

h) ochlazená a pfiekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit
zpût do skladu; o provedeném opatfiení se prove-
de prokazateln˘ záznam do knihy mûfiení.

**) Pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky 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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5
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 5/2010
ze dne 4. ledna 2010,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
v budovách zvlá‰tního v˘znamu

Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 zákona 
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bo-
du 4 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen „zákon o poÏární ochra-
nû“) vydává toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

Za budovy zvlá‰tního v˘znamu (dále jen „budovy“)
jsou pro úãely poÏární ochrany povaÏovány budovy,
u kter˘ch by pfiípadn˘ vznikl˘ poÏár mohl znamenat:

• ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivot-
ními potfiebami,

• ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
• nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
• ohroÏení jejich funkce, která je v daném regionu

dostupn˘mi prostfiedky nenahraditelná.

âl. 2
Budovy zásobující obyvatelstvo základními 

Ïivotními potfiebami

(1) Budovy elektráren slouÏící k dodávce elektrické
energie, její v˘robû nebo budovy, na nichÏ uvedené funk-
ce závisí, o v˘konu 200 MW a vy‰‰ím.

(2) Rozvodny elektrické energie a transformovny
o napûtí 440 kW a 220 kW.

(3) Velmi vysokotlaké regulaãní stanice plynu – sou-
bor strojního zafiízení a vybavení pro automatickou re-
gulaci vstupního velmi vysokotlakého pfietlaku plynu na
velmi vysok˘ nebo vysok ,̆ popfi. stfiední nebo nízk˘ v˘-
stupní pfietlak v souladu s pfiedem nastaven˘mi hodnota-
mi, vãetnû stavební ãásti.

(4) Budovy tepláren slouÏící k v˘robû a dodávce tep-
la pro 2000 bytov˘ch jednotek a více nebo budovy, na ni-
chÏ uvedené funkce závisí.

(5) Zdravotnická zafiízení – nemocnice.

âl. 3
Budovy vykonávající základní funkce 

orgánÛ státní správy

Za budovy, v nichÏ by poÏár mohl ohrozit v˘kon zá-
kladních funkcí orgánÛ státní správy se povaÏují:

• Úfiad vlády âeské republiky,
• ministerstva a dal‰í ústfiední orgány státní správy,
• krajské úfiady a Magistrát hlavního mûsta Prahy,
• âeská národní banka,
• Zemûmûfiick˘ úfiad a katastrální úfiady,
• âeská správa sociálního zabezpeãení
• archivy s uloÏen˘mi archiváliemi dokumentární-

ho v˘znamu a trvalé hodnoty.

âl. 4
Budovy mající charakter kulturní památky

(1) Kulturními památkami jsou nemovitosti a movi-
té vûci, popfiípadû jejich soubory, které jsou prohlá‰eny
za kulturní památky Ministerstvem kultury.

(2) Národními kulturními památkami jsou vûci pro-
hlá‰ené za národní kulturní památky nafiízením vlády
âeské republiky.

âl. 5
Budovy, jejichÏ funkce je v daném regionu 

dostupn˘mi prostfiedky nenahraditelná

Jde o specifickou kategorii budov, vázanou v˘hradnû
na podmínky existující ve Stfiedoãeském kraji a k tomu
úãelu provedenou rozvahu.

âl. 6
Podmínky poÏární bezpeãnosti a podmínky 

pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce v budovách

(1) Pro v‰echny kategorie provozovan˘ch ãinností je
tfieba vytvofiit podmínky pro provedení rychlého a úãin-
ného zásahu, evakuace osob, zvífiat a materiálu a zá-
chrann˘ch prací.1)

1) Vyhlá‰ka ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
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(2) Pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce musí b˘t
zejména udrÏovány volné pfiíjezdové komunikace a ná-
stupní plochy pro poÏární techniku, únikové cesty a voln˘
pfiístup k nouzov˘m v˘chodÛm, k rozvodn˘m zafiízením
elektrické energie, k uzávûrÛm vody, plynu, topení a pro-
duktovodÛm, k vûcn˘m prostfiedkÛm poÏární ochrany
a k ruãnímu ovládání poÏárnû bezpeãnostních zafiízení.2)

(3) Podmínky pro zaji‰tûní vstupu jednotky poÏární
ochrany k provedení pfiípadného zásahu v budovû,zejména
k pfiekonání bezpeãnostních bariér,které budou v takov˘ch
budovách zfiízeny apod., musí b˘t stanoveny v písemné for-
mû. Tyto podklady se pfiedají Hasiãskému záchrannému
sboru Stfiedoãeského kraje (dále jen „HZS kraje“).

(4) V budovû musí b˘t vymezena moÏná kolizní mís-
ta z hlediska zásahu jednotky poÏární ochrany nebo mís-
ta, u kter˘ch lze pfiedpokládat komplikaci nebo neobvy-
klé podmínky pro zasahující jednotku poÏární ochrany.
Pfii jejich vymezení je nutno spolupracovat s HZS kraje
a tyto podklady mu pfiedat k vyuÏití.

(5) Územnû pfiíslu‰nému operaãnímu a informaãní-
mu stfiedisku HZS kraje je tfieba neprodlenû hlásit jaké-
koli zmûny t˘kající se obsahu pfiedan˘ch dokumentÛ,
zmûny na pfiíjezdov˘ch komunikacích k budovû, na ná-
stupních plochách u budovy nebo v pfiístupu k nim, v pfií-
jezdu ke zdrojÛm vody pro ha‰ení poÏárÛ pro budovu
nebo jejich nedostateãnosti oproti pÛvodnímu stavu.

(6) Pravidelné preventivní poÏární prohlídky musí
b˘t provádûny ve lhÛtách zkrácen˘ch na polovinu oproti
lhÛtám stanoven˘m ve vyhlá‰ce o poÏární prevenci.

(7) Dále je tfieba kontrolovat únikové komunikace,
vnûj‰í a vnitfiní zásahové cesty vãetnû ÏebfiíkÛ, pfiístup
k nim, jejich provozuschopnost, a to i v zimním období
a správnost znaãení v urãen˘ch lhÛtách a kontrolu je dopo-
ruãeno provádût nejménû jednou mûsíãnû.

âl. 7
Zaji‰tûní poÏadavkÛ bezpeãného pobytu a pohybu osob

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, provozu-
jící v budovách zvlá‰tního v˘znamu ãinnosti spadající do

kategorie ãinností se zv˘‰en˘m nebo vysok˘m poÏárním
nebezpeãím,3) jsou povinny, vedle plnûní povinností uvede-
n˘ch v ãl. 6 tohoto nafiízení, stanovit podmínky pro bezpeã-
n˘ pohyb osob v budovû. Pokud se bude jednat o budovy,
ve kter˘ch jsou sloÏité podmínky pro zásah,4) jsou tyto oso-
by dále povinny provádût cviãn˘ poÏární poplach.5)

âl. 8
ZpÛsob zabezpeãení povinností stanoven˘ch podle ãl. 6 a 7

(1) Dle tohoto nafiízení Stfiedoãeského kraje bude
vypracován nevefiejn˘ seznam, do nûhoÏ budou urãeny
jednotlivé subjekty. ZpÛsob urãování konkrétních budov
pro zafiazení do seznamu, oznamování o zafiazení urãe-
n˘m subjektÛm, vedení seznamu a jeho aktualizace dle
potfieby a ve stanoven˘ch lhÛtách stanoví toto nafiízení.
V‰em vlastníkÛm a provozovatelÛm budov bude pfiede-
psan˘m zpÛsobem doruãeno oznámení, Ïe byli do tohoto
nevefiejného seznamu zahrnuti. Seznam bude k dispozici
na Krajském úfiadu Stfiedoãeského kraje a HZS kraje.

(2) V˘ãet ãinností stanoven˘ch pro právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby, které vlastní nebo uÏívají
budovu ãi budovy zvlá‰tního v˘znamu je uveden v ãl. 6 to-
hoto nafiízení a ukládá tímto ustanovením vlastníkovi, po-
pfi. uÏivateli plnûní povinností na úseku poÏární ochrany,
vypl˘vajících z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ v ob-
lasti poÏární ochrany.6)

âl. 9
Závûreãná ustanovení

(1) Poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto nafiíze-
ním lze postihnout jako pfiestupek nebo jako jin˘ správ-
ní delikt podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.7)

(2) Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 3/2002 ze dne
12. 8. 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení po-
Ïární ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu, se zru‰uje.

(3) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfiedo-
ãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a nab˘vá
úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

2) § 5 zákona o poÏární ochranû.
3) § 4 odst. 1 písm. b) a c) zákona o poÏární ochranû.
4) § 18 vyhlá‰ky o poÏární prevenci.
5) § 32 odst. 4 vyhlá‰ky o poÏární prevenci.
6) Zákon o poÏární ochranû a vyhlá‰ka o poÏární prevenci.
7) § 46 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, § 11 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, § 76 a násl. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana
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6
NA¤ÍZENÍ

Stfiedoãeského kraje ã. 6/2010
ze dne 4. ledna 2010,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob

1) Zákon ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
2) Napfiíklad § 3 písm. b) vyhlá‰ky ã. 268/2009 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na stavby, âSN 73 0831.
3) âSN 73 0831 PoÏární bezpeãnost staveb, ShromaÏìovací prostory.
4) Zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Rada Stfiedoãeského kraje podle § 7 zákona 
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bo-
du 5 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen „zákon o poÏární ochra-
nû“) vydává toto nafiízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Nafiízení stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti
pro zabezpeãení kulturních, sportovních, spoleãensk˘ch,
zábavních, politick˘ch, obchodních, náboÏensk˘ch a ji-
n˘ch obdobn˘ch akcí a shromáÏdûní, kter˘ch se zúãast-
Àuje vût‰í poãet osob (dále jen „akce“).

(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární ochra-
ny pfii akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fy-
zická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob vãetnû
sdruÏení obãanÛ, obec nebo úfiad, kter˘ pofiádá akci na
území Stfiedoãeského kraje a svolavatel shromáÏdûní1)

(dále jen „organizátor akce“).

âl. 2
Vymezení pojmÛ

(1) Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí:
(a) stanovením podmínek poÏární bezpeãnosti pfii

akcích souhrn opatfiení, kter˘mi se stanoví roz-
sah a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany pfied
zahájením akce, v jejím prÛbûhu a pfii jejím
ukonãení,

(b) ukonãením akce ponechání místa konání akce
v poÏárnû nezávadném stavu vãetnû dodrÏení pod-
mínek stanoven˘ch smlouvou podle ãl. 3 odst. 4 to-
hoto nafiízení,

(c) shromaÏìovacím prostorem vnitfiní nebo ven-
kovní prostor urãen˘ pro shromaÏìování vût‰ího
poãtu osob,2)

d) vnitfiním shromaÏìovacím prostorem prostor, kte-
r˘ je po obvodû a shora vymezen˘ stavebními
konstrukcemi, pfiiãemÏ se za stavební konstruk-
ce povaÏují také konstrukce pfiemístitelné (po-
suvná stûna ãi stfiecha apod.) nebo krátkodobé,
popfiípadû doãasné (stanové, kontejnerové, buÀ-
kové apod.),3)

e) venkovním shromaÏìovacím prostorem prostor,
kter˘ je neuzavfien˘ po obvodû nebo shora, av‰ak
vytvofien˘ nebo vymezen˘ stavebními konstruk-
cemi (tribunou, pódiem, ohradní stûnou, oploce-
ním, pfienosn˘mi zábranami apod.), okolním teré-
nem nebo pfiírodním prostfiedím (svah, skála,
vodní plocha); také prostor v uzavfieném nebo po-
lozavfieném volném prostranství (dvory apod.),
prostor na vefiejném prostranství i mimo nûj pod
‰ir˘m nebem.1),4)

(2) Podle místa konání a poãtu osob se akce ãlení
na:

a) akce ve vnitfiním shromaÏìovacím prostoru pod-
le ãl. 2 odst. 1 písm. c) a d) tohoto nafiízení, urãe-
ném k tomuto úãelu v souladu se zvlá‰tním práv-
ním pfiedpisem,4)

1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním úfia-
dem vypl˘vá poãet osob, pro které je prostor
urãen (tj. 200 a více osob),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené staveb-
ním úfiadem stanovena dolní hranice poãtu
osob, které se mohou v tomto prostoru souãas-
nû vyskytovat, pak se za tento poãet povaÏuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ovûfie-
né stavebním úfiadem stanovena horní hranice
poãtu osob, které se mohou souãasnû v tomto
prostoru vyskytovat, pak tento poãet urãí jeho
vlastník (dále se uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2
zákona o poÏární ochranû);

b) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru
podle ãl. 2 odst. 1 písm. c) a e) tohoto nafiízení, ur-
ãeném tomuto úãelu v souladu se zvlá‰tním práv-
ním pfiedpisem,4)
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1. u nûhoÏ z dokumentace ovûfiené stavebním
úfiadem vypl˘vá poãet osob, pro které je pro-
stor urãen (tj. 200 a více osob),

2. u nûhoÏ nebyla v dokumentaci ovûfiené staveb-
ním úfiadem stanovena dolní hranice poãtu osob,
které se mohou v tomto prostoru souãasnû vy-
skytovat,pak se za tento poãet povaÏuje 200 osob
a více; nebyla-li v dokumentaci ovûfiené sta-
vebním úfiadem stanovena horní hranice poãtu
osob, které se mohou souãasnû v tomto prosto-
ru vyskytovat, pak tento poãet urãí jeho vlast-
ník (dále se uplatÀuje postup dle § 2 odst. 2 zá-
kona o poÏární ochranû);4)

c) akce ve venkovním shromaÏìovacím prostoru,
kter˘ch se zúãastní 300 osob a více; v pfiípadû ak-
cí na vefiejném prostranství i mimo nû pod ‰ir˘m
nebem, kter˘ch se zúãastní 900 osob a více.

âl. 3
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

pro pofiádání akce

(1) K pofiádání akce lze vyuÏívat pouze prostor (stav-
bu, místo), kter˘ byl k tomu úãelu urãen v souladu se
zvlá‰tním právním pfiedpisem,5) pfiiãemÏ nesmí b˘t pfie-
kroãen maximální poãet osob prokazatelnû stanoven˘
podle ãl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nafiízení.

(2) K pofiádání akcí podle ãl. 2 odst. 2 písm. a) bodu 2
a písm. b) bodu 2 tohoto nafiízení. V pfiípadû, Ïe pro ob-
jekt není v dokumentaci ovûfiené stavebním úfiadem sta-
novena horní hranice poãtu osob, které se mohou sou-
ãasnû v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor
akce jako souãást stanovení rozsahu a zpÛsobu zabezpe-
ãení poÏární ochrany podle ãl. 3 odst. 5 tohoto nafiízení
zpracování identifikaãní karty prostoru (stavby) v rozsa-
hu podle pfiílohy ã. 4 k tomuto nafiízení.

(3) Pfii akcích podle ãl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nafií-
zení oznámí organizátor akce pfiíslu‰nému úfiadu pfiedpo-
kládan˘ poãet zúãastnûn˘ch osob, pfiiãemÏ nelze-li zajistit
prokazatelnost nepfiekroãení maximálního poãtu zúãast-
nûn˘ch osob,6) zabezpeãí poÏární bezpeãnost v souladu
s tímto nafiízením.

(4) V pfiípadû, Ïe organizátor není vlastníkem pro-
storu (stavby, místa), kde se akce koná, kromû vefiejného
prostranství, musí b˘t pfied zapoãetím akce rozsah odpo-

vûdnosti za plnûní povinností na úseku poÏární ochrany
stanoven smlouvou.7)

(5) Organizátor akce prokazatelnû stanoví rozsah
a zpÛsob zabezpeãení poÏární ochrany, vãetnû povinnos-
tí a zpÛsobu plnûní úkolÛ v‰ech osob podílejících se na
organizaãním a technickém zaji‰tûní akce a osob úãastní-
cích se akce, pfiiãemÏ postupuje zpÛsobem stanoven˘m
zvlá‰tním pfiedpisem.8)

(6) V pfiípadû pofiádání akcí opakovanû na tomtéÏ
místû za shodn˘ch podmínek lze stanovit rozsah a zpÛ-
sob zabezpeãení poÏární ochrany pro urãen˘ poãet akcí
jednotnû, pfiiãemÏ pfied kaÏdou jednotlivou akcí musí b˘t
provedena kontrola dodrÏování stanoven˘ch podmínek
poÏární bezpeãnosti podle ãl. 3 odst. 10 tohoto nafiízení
vãetnû odstranûní zji‰tûn˘ch závad.

(7) Organizátor akce zfiizuje preventivní poÏární hlíd-
ku (dále jen „poÏární hlídka“),a pokud to vyÏaduje povaha
akce (napfi. rozlehlost místa konání, poãet úãastníkÛ, moÏ-
nosti úniku osob) zfiizuje vût‰í poãet poÏárních hlídek.
PoÏární hlídka je zpravidla sloÏena z velitele a dvou ãle-
nÛ. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povin-
nosti k zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti akce stanovené tímto
nafiízením poÏární hlídce zabezpeãí tato fyzická osoba pro-
stfiednictvím potfiebného poãtu zpÛsobil˘ch pofiadatelÛ.9)

(8) Organizátor akce zaji‰Èuje odpovídající podmín-
ky pro ãinnost poÏárních hlídek, zejména aby:

a) ãinnost v poÏární hlídce vykonávaly pouze osoby,
které absolvovaly odbornou pfiípravu,10)

b) byly vymezeny úkoly poÏární hlídky vãetnû urãe-
ní stanovi‰tû, pfiiãemÏ úkoly musí b˘t stanoveny
tak, aby je bylo moÏno velitelem a ãleny poÏární
hlídky obsáhnout a byly stanoveny vÏdy ke kon-
krétní fyzické osobû (nûkteré podrobnosti k ãin-
nostem poÏárních hlídek jsou uvedeny v pfiíloze
ã. 1 tohoto nafiízení),

c) byl stanoven a zabezpeãen mezi velitelem a ãleny
poÏární hlídky a v pfiípadû vût‰ího poãtu poÏár-
ních hlídek i mezi veliteli poÏárních hlídek funkã-
ní zpÛsob komunikace pfii prÛbûhu akce k zaji‰-
tûní neodkladného pfiedávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím zpÛso-
bem a v potfiebném rozsahu se stanoven˘mi opatfieními
k zabezpeãení poÏární ochrany:

a) úãastníky akce (napfi. rozmístûním informaãních
a bezpeãnostních tabulek a znaãení, upozornû-

15) Napfiíklad § 126 zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
16) § 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
17) § 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) § 15 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
19) § 6 odst. 5 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
10) § 16 a § 16a zákona o poÏární ochranû a § 24 vyhlá‰ky o poÏární prevenci.
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ním na omezení, které mÛÏe b˘t souãástí pozván-
ky ãi prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpeãení akce (napfi.
poÏární hlídky, pofiadatelská sluÏba),

c) úãinkující (napfi. osoby zaji‰Èující program a vy-
stoupení, prodejci vãetnû v‰ech osob zaji‰Èujících
pro nû technické zázemí, dále jen „úãinkující“).

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnûní stano-
ven˘ch podmínek poÏární bezpeãnosti pro akci, a to pfied
zahájením (vãetnû pfiípravn˘ch ãinností), v prÛbûhu a pfii
ukonãení akce; podrobnosti k zaji‰tûní kontroly jsou uve-
deny v pfiíloze ã. 1 a ã. 2 tohoto nafiízení.

V pfiípadû, Ïe:
a) byly pfii kontrole pfied zahájením akce zji‰tûny

závaÏné nedostatky a nebyly odstranûny, organi-
zátor akci nezahájí,

b) v prÛbûhu akce nastane situace,která vyvolá bezpro-
stfiední nebezpeãí vzniku poÏáru a k odstranûní to-
hoto nebezpeãí nestaãí jiná opatfiení, organizátor
akci pfieru‰í, popfiípadû ukonãí; pfieru‰ení nebo
ukonãení akce organizátor akce zabezpeãí i tehdy,
jestliÏe by v pfiípadû vzniku poÏáru byly ohroÏeny ne-
bo znemoÏnûny únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvofiení podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro
záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a) vymezení prostoru pro pfiíjezd a umístûní mobil-
ní poÏární techniky jednotek poÏární ochrany,
a to vÏdy i v pfiípadû akce konané ve venkovním
shromaÏìovacím prostoru; musí b˘t vyznaãen zá-
kaz parkování vozidel v místech, kde by bránila
pfiíjezdu mobilní poÏární techniky jednotek po-
Ïární ochrany, v˘chodÛm z prostor (stavby), které
mají slouÏit k úniku nebo evakuaci, nebo kde by
znemoÏnila pouÏití odbûrního místa poÏární vody,

b) umístûní atrakcí (napfi. pouÈov˘ch, prodejních míst
nebo stánkÛ, ukázek sluÏeb apod.) tak, aby byl
umoÏnûn prÛjezd poÏární techniky, aby nedo‰lo
k zastavení nebo omezení pfiístupu k poÏárnû
bezpeãnostním zafiízením nebo vûcn˘m prostfied-
kÛm poÏární ochrany, které jsou potfiebné k pro-
vedení zásahu (napfi. poÏární hydranty), a záro-
veÀ byly pfiístupné hlavní uzávûry vody, plynu
a hlavní vypínaãe elektrické energie,

c) rozmístûní a umístûní hasicích pfiístrojÛ11) v po-
tfiebném mnoÏství a druzích na vhodn˘ch a dob-
fie pfiístupn˘ch místech.

(12) Pro pfiípady, kdy úãastník akce (fyzická osoba)
nedbá podmínek tohoto nafiízení, pokynÛ organizátora,
poÏární hlídky nebo ãlenÛ pofiadatelské sluÏby t˘kající se
poÏární bezpeãnosti pfii akci, organizátor akce zabezpeãí
postup pro vylouãení takové fyzické osoby z úãasti na akci.

(13) Ze shromaÏìovacího prostoru musí b˘t v celém
prÛbûhu konání akce zaji‰tûn bezpeãn˘ únik v‰ech osob,
které se nacházejí v ohroÏeném prostoru, a nesmí dojít
k ohroÏení jejich Ïivota a zdraví. Únikové cesty a uzávû-
ry médií musí b˘t viditelnû oznaãeny12) a trvale udrÏová-
ny volné, prÛchodné a pfiístupné.

âl. 4

(1) Pfii akcích ve vnitfiním shromaÏìovacím prosto-
ru, jejichÏ souãástí (tj. souãástí programu/produkce/pfied-
stavení) jsou efekty s otevfien˘m ohnûm nebo obdobn˘m
moÏn˘m zdrojem zapálení (Ïhavé ãástice, Ïhavé pfiedmû-
ty apod.), musí b˘t zaji‰tûna opatfiení podle ãl. 3 odst. 5
tohoto nafiízení, pfiiãemÏ musí b˘t brán zfietel i na úpravu
hofilav˘ch látek (napfi. scénick˘ch staveb, dekorací a texti-
lií) ke sníÏení jejich hofilavosti a bezpeãnému uha‰ení.13)

(2) V prostorách, kde bylo jako souãást stavby na zá-
kladû dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem realizo-
váno zv˘‰ení poÏární odolnosti stavebních konstrukcí
sníÏením hofilavosti stavebních hmot nebo sníÏení hofila-
vosti scénick˘ch materiálÛ, musí b˘t pfii kontrole podle 
ãl. 3 odst. 10 tohoto nafiízení pfied zahájením akce k dispo-
zici doklady o existenci a dodrÏení tûchto úprav a o pro-
vozuschopnosti poÏárnû bezpeãnostních zafiízení.

(3) Pfii akcích, jejichÏ souãástí bude provádûní nûkte-
r˘ch ãinností, které by mohly pfiedstavovat zvlá‰tní rizika
(napfi. pyrotechnické efekty, ohÀostroje, plnûní balónkÛ
hofilav˘m plynem,elektrozafiízení ve stáncích),musí b˘t do-
drÏovány poÏadavky zvlá‰tních právních pfiedpisÛ14); plnûní
balónkÛ plyny, které ve smûsi se vzduchem tvofií hofilavou
nebo v˘bu‰nou smûs (napfi. acetylen, vodík), je zakázáno.

(4) Je-li souãástí akce konání ohÀostroje,15) musí or-
ganizátor akce nejménû 5 pracovních dnÛ pfied jejím za-
hájením oznámit tuto skuteãnost operaãnímu a infor-
maãnímu stfiedisku HZS Stfiedoãeského kraje,16) které
mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãinnost nebo ji
v odÛvodnûn˘ch pfiípadech (napfi. v dobû zv˘‰eného ne-
bezpeãí vzniku poÏáru) zakázat.

11) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlá‰ky o poÏární prevenci.
12) Nafiízení vlády ã. 11/2002 Sb., kter˘m se stanoví vzhled a umístûní bezpeãnostních znaãek a zavedení signálÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, âSN ISO 3864

(01 80 10).
13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlá‰ky o poÏární prvenci.
14) Vyhlá‰ka ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
15) § 1 odst. 5 vyhlá‰ky ã. 174/1992 Sb., o pyrotechnick˘ch v˘robcích a zacházení s nimi.
16) Zákon ã. 238/2000 Sb., o Hasiãském záchranném sboru âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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âl. 5

(1) Úãinkující a úãastníci akce musí dodrÏovat povin-
nosti vypl˘vající z pfiedpisÛ o poÏární ochranû, tohoto nafií-
zení a dal‰ích pokynÛ organizátora akce vztahujících se
k zabezpeãení poÏární ochrany, poÏární hlídky nebo ãlenÛ
pofiadatelské sluÏby t˘kající se poÏární bezpeãnosti pfii akci.

(2) ÚãastníkÛm akce je zakázáno pfiiná‰et nebo pou-
Ïít pfii akci látku nebo pfiedmût, které by mohly b˘t pou-
Ïity jako zápaln˘ prostfiedek (napfi. zápalná láhev).17)

(3) Pfii akci nesmí její úãastníci manipulovat s pro-
stfiedky, které mohou zpÛsobit hofiení, a v jeho dÛsledku
ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku. V pfiípadû bûÏn˘ch
pfiedmûtÛ (napfi. zapalovaã) si musí fyzická osoba poãí-
nat tak, aby nedo‰lo k poÏáru.18)

âl. 6
Sankce

(1) Poru‰í-li organizátor akce jako právnická osoba
nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, 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 organizátor akce jako fyzická osoba
podmínky stanovené tímto nafiízením, mÛÏe mu b˘t ulo-
Ïena pokuta podle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(3) Za poru‰ení povinnosti vypl˘vající z pfiedpisÛ
o poÏární ochranû mÛÏe Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Stfie-
doãeského kraje uloÏit pfii v˘konu státního poÏárního
dozoru právnické osobû, podnikající fyzické osobû a fy-
zické osobû pokutu podle zákona o poÏární ochranû.

âl. 7
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

(1) U akcí uveden˘ch v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení je
organizátor akce povinen pfiedloÏit obci, v jejímÏ katast-

rálním území se má akce uskuteãnit, zprávu o zaji‰tûní
podmínek poÏární bezpeãnosti. Zprávu pfiedkládá ne-
jménû 5 pracovních dnÛ pfied zahájením pfiípravn˘ch
prací v pfiedpokládaném místû jejího konání. V pfiípadû,
Ïe místo konání akce pfiesahuje katastrální území jedné
obce, pfiedkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajské-
mu úfiadu Stfiedoãeského kraje.

(2) Obec nebo Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním
akce, není-li prokázáno zabezpeãení podmínek poÏární
ochrany stanoven˘ch pfiedpisy o poÏární ochranû a tímto
nafiízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá od-
kladn˘ úãinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pofiádána na území dvou
nebo více krajÛ, musí b˘t podmínky poÏární ochrany za-
bezpeãeny dle nafiízení dotãen˘ch krajÛ, kter˘mi se stano-
ví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích,
kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í poãet osob dle ãl. 1 odst. 2 to-
hoto nafiízení.

(4) Prokazatelnost plnûní povinností stanoven˘ch
pfiedpisy o poÏární ochranû a dodrÏování podmínek po-
Ïární bezpeãnosti stanoven˘ch tímto nafiízením a na jeho
základû zabezpeãuje organizátor akce.

(5) Povinnost dodrÏovat podmínky poÏární ochrany
stanovené tímto nafiízením se vztahuje také na akce, kte-
ré se uskuteãní po nabytí jeho úãinnosti, i kdyÏ jejich pfií-
prava byla zahájena pfied nabytím jeho úãinnosti.

(6) Ostatní povinnosti vypl˘vající ze souvisejících
právních pfiedpisÛ napfi. z oblasti bezpeãnosti práce,
hygieny, kultury apod. nejsou tímto nafiízením dotãeny.

(7) Nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 4/2002 ze dne
12. 8. 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení
poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastÀuje vût‰í
poãet osob, se zru‰uje.

(8) Toto nafiízení bylo vydáno usnesením Rady Stfiedo-
ãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a nab˘vá
úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho vyhlá-
‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje.

17) § 7 zákona ã. 84/1990 Sb., o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
18) § 17 odst. 1 písm. a) zákona o poÏární ochranû.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 6/2010

Nûkteré podrobnosti, které uplatní organizátor akce 
pfii zfiizování poÏární hlídky a stanovení jejích úkolÛ

(1) Podrobnosti ke zfiizování poÏární hlídky:
(a) sloÏení poÏární hlídky z niÏ‰ího poãtu osob, neÏ je

stanoveno v ãl. 3 odst. 7 tohoto nafiízení, nebo
z jedné osoby je moÏné pouze v pfiípadech, kdy
ve‰keré povinnosti urãené poÏární hlídce mohou
b˘t tímto sníÏen˘m poãtem osob zafiazen˘ch do
poÏární hlídky zaji‰tûny,

(b) vy‰‰í poãet osob v poÏární hlídce, resp. vût‰í poãet
poÏárních hlídek se zfiizuje s ohledem na poãet
úãastníkÛ akce a na konkrétní podmínky pro
evakuaci osob a zahájení hasebních prací, napfi.
s ohledem na rozlehlost místa konání akce, poãet
úãastníkÛ, ãlenitost únikov˘ch komunikací,

(c) do poÏární hlídky mohou b˘t zafiazeny osoby star‰í
18 let, které musí b˘t pro plnûní stanoven˘ch úkolÛ
tûlesnû a du‰evnû zdatné (zejména se zfietelem na
pfiedpokládané zaji‰Èování evakuace osob se dopo-
ruãuje u osob star‰ích 62 let vyÏádání stanoviska
o‰etfiujícího lékafie k jejich zdravotnímu stavu),

(d) ãlenové poÏární hlídky nesmí nastupovat k v˘ko-
nu ãinnosti v poÏární hlídce pod vlivem alkoholu
nebo jin˘ch omamn˘ch látek ani tyto poÏívat bû-
hem v˘konu ãinnosti,

(e) velitel i ãlenové poÏární hlídky musí b˘t pfii ak-
cích viditelnû oznaãeni rukávovou páskou (nebo
jin˘m vhodn˘m zpÛsobem) s nápisem „POÎÁR-
NÍ HLÍDKA“ (doporuãen je ãerven˘ podklad
s ãern˘m nebo bíl˘m nápisem),

(f) úkoly stanovené poÏární hlídce musí b˘t uvedeny
jednoznaãnû, konkrétním osobám a musí b˘t sou-
ãástí odborné pfiípravy osob zafiazen˘ch do po-
Ïární hlídky.

(2) Podrobnosti k úkolÛm poÏární hlídky a velitele
poÏární hlídky:

2.1 Velitel
a) odpovídá za plnûní úkolÛ poÏární hlídky,
b) zaji‰Èuje provedení kontrolních úkonÛ podle ãl. 3

odst. 10 tohoto nafiízení ve stanoveném rozsahu
a urãen˘m zpÛsobem, pofiízení záznamÛ o jejich
provedení a v˘sledcích (zji‰tûn˘ch skuteãnos-
tech), napfi. v poÏární knize nebo jiném urãeném
dokumentu; záznamy musí b˘t provedeny proka-
zateln˘m zpÛsobem a zajistí, aby zápis podepsali

ti, ktefií kontrolu provedli; záznam obsahuje vÏdy
datum a ãas, jméno/jména ãlena poÏární hlídky,
stav prostoru (objektu) vãetnû popisu pfiípad-
n˘ch nedostatkÛ a zpÛsobu jejich odstranûní,

c) pfiedkládá záznam o v˘sledku kontroly provede-
né pfied zahájením akce a rovnûÏ pfii ukonãení
akce organizátorovi akce nebo jím urãené osobû,
coÏ tito potvrdí sv˘m podpisem.

2.2 PoÏární hlídka
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle urãe-

n˘ch kontrolních úkonÛ (napfi. rozmístûní hasicích
pfiístrojÛ, zaji‰tûní voln˘ch únikov˘ch komunikací
a v˘chodÛ vãetnû funkãnosti jejich vybavení a pro-
vedení oznaãení, vybavení hydrantov˘ch skfiíní
a hydrantov˘ch systémÛ) a vyÏaduje pfiedloÏení
pfiíslu‰n˘ch podkladÛ a dokladÛ, jimiÏ se proka-
zuje plnûní stanoven˘ch povinností a podmínek
poÏární bezpeãnosti,

b) je oprávnûna vydávat pokyny podle ãl. 5 odst. 1
tohoto nafiízení a v pfiípadû nebezpeãí z prodlení
také podle ãl. 3 odst. 10 písm. b) tohoto nafiízení,

c) plní dal‰í úkoly stanovené pofiadatelem akce.

2.3 Osoba zafiazená do poÏární hlídky je povinna
a) zúãastnit se odborné pfiípravy jejíÏ souãástí je mi-

mo jiné seznámení s charakterem akce, s místem
konání akce, s dokumentací/dokumenty, kter˘mi
jsou stanoveny podmínky poÏární bezpeãnosti
pro akci (napfi. úkoly poÏární hlídky, poÏární fiád,
poÏární poplachové smûrnice, poÏární evakuaãní
plán, dokumentace prokazující provozuschop-
nost poÏárnû bezpeãnostních zafiízení, dokumen-
ty související s podmínkami stanoven˘mi tímto
nafiízením).Vymezení, o které dokumenty se jed-
ná, pfiíslu‰í organizátoru akce,

b) k v˘konu ãinnosti poÏární hlídky nastoupit v ãa-
sovém pfiedstihu pfied zahájením akce stanove-
ném pofiadatelem akce,

c) nosit v prÛbûhu akce oznaãení rukávovou pás-
kou „POÎÁRNÍ HLÍDKA“.

(3) Povinnosti vypl˘vající z pfiedpisÛ o poÏární ochra-
nû nejsou tímto dotãeny.
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Pfiíloha ã. 2
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 6/2010

Podrobnosti provádûní kontrol podle ãl. 3 odst. 10 tohoto nafiízení

Kontrola plnûní podmínek poÏární bezpeãnosti pro
akci se provádí:

a) pfied zahájením akce
1) v souladu s pfiedpisy o poÏární ochranû, a to oso-

bou odbornû zpÛsobilou (§ 5, § 6 a § 11 zákona
o poÏární ochranû a § 12 vyhlá‰ky o poÏární pre-
venci); jedná se zejména o pravidelné kontroly
dodrÏování pfiedpisÛ o poÏární ochranû formou
preventivních poÏárních prohlídek, jejichÏ sou-
ãástí je provûfiování dokladÛ o plnûní povinnos-
tí stanoven˘ch pfiedpisy o poÏární ochranû,

2) v rozsahu úkolÛ stanoven˘ch organizátorem
poÏární hlídce pro konkrétní akci, napfi.stav
únikov˘ch cest a únikov˘ch v˘chodÛ vãetnû
jejich oznaãení, stav pfiíjezdov˘ch komunikací
a nástupních ploch, kontrola rozmístûní hasi-
cích pfiístrojÛ, úplnost vybavení hydrantov˘ch
systémÛ, úplnost oznaãení pfiíslu‰n˘mi bezpeã-
nostními tabulkami, pfiíkazy, zákazy a pokyny
ve vztahu k poÏární ochranû;

b) v prÛbûhu akce
1) pro provádûní kontrol musí b˘t stanoveny

konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah

akce a odpovûdnosti pro zaji‰tûní odstraÀová-
ní pfiípadn˘ch nedostatkÛ v zabezpeãení po-
Ïární ochrany zji‰tûn˘ch kontrolou v prÛbûhu
akce (napfi. bude-li zji‰tûno zaparkované vo-
zidlo pfied únikov˘m v˘chodem nebo na pfií-
jezdové komunikaci, musí b˘t zaji‰tûno jeho
pfieparkování nebo odtah vozidla),

2) v pfiípadû, Ïe v prÛbûhu akce nastane situace,
která vyvolává bezprostfiední nebezpeãí vzni-
ku poÏáru a k odstranûní tohoto nebezpeãí ne-
staãí jiná opatfiení, nebo je-li zji‰tûno, Ïe by
v pfiípadû vzniku poÏáru byla ohroÏena nebo
znemoÏnûna záchrana osob nebo majetku, or-
ganizátor akce organizaãnû zabezpeãí moÏ-
nost jejího pfieru‰ení nebo ukonãení tak, aby
nenastalo nebezpeãí z prodlení.

Poznámka:
Záznam o pfiípadn˘ch zji‰tûních je tfieba provést
jako souãást záznamu o kontrole pfii ukonãení
akce.
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Pfiíloha ã. 3
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 6/2010

Vymezení akcí, u kter˘ch musí b˘t pfiedloÏena zpráva o zaji‰tûní 
podmínek poÏární bezpeãnosti podle ãl. 7 odst. 1 tohoto nafiízení

1) ShromaÏìování podle zákona ã. 84/1990 Sb.,
o právu shromaÏìovacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
které zahrnuje i pouliãní prÛvody a manifestace.

2) Jiná shromáÏdûní neslouÏící úãelu uvedenému
v bodu 1) vãetnû kulturních a sportovních akcí pofiáda-

n˘ch mimo prostory k tûmto úãelÛm urãen˘m, pokud
pfiedpokládan˘ poãet zúãastnûn˘ch osob pfiesahuje ve
vnitfiním shromaÏìovacím prostoru 200 osob a ve vnûj-
‰ím shromaÏìovacím prostoru 300 osob.



âástka 1/2010 Vûstník právních pfiedpisÛ Stfiedoãeského kraje Strana 26

Pfiíloha ã. 4
k nafiízení Stfiedoãeského kraje ã. 6/2010

Obsah identifikaãní karty prostoru (stavby) 
pro akce podle ãl. 3 odst. 2 tohoto nafiízení

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ovûfiené
stavebním úfiadem stanovena horní hranice poãtu osob,
které se mohou souãasnû v tomto prostoru vyskytovat,
zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a zpÛ-
sobu zabezpeãení poÏární ochrany akce zpracování iden-
tifikaãní karty prostoru (stavby), která bude obsahovat
minimálnû tyto údaje:

– velikost – vyuÏitelná plocha prostoru pro pofiádání
akce,

– stanovení horní hranice poãtu zúãastnûn˘ch osob,

– zpÛsob a postup vyhlá‰ení poÏárního poplachu,

– zpÛsob zaji‰tûní evakuace – pfiesné urãení kdo a ja-
k˘m zpÛsobem oznámí nutnost evakuace, vãetnû urãe-
n˘ch únikov˘ch komunikací a v˘chodÛ atd.,

– poãet, situování, kapacita (‰ífika) únikov˘ch komu-
nikací a v˘chodÛ vãetnû pokynÛ k zabezpeãení jejich tr-
valé provozuschopnosti,

– rozmístûní, typ (D25, C52) vnitfiního hydrantového
systému; umístûní a vzdálenost venkovních hydrantÛ,
poãet, druh a rozmístûní pfienosn˘ch hasicích pfiístrojÛ,

– informace o dal‰ích vûcn˘ch prostfiedcích poÏární
ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zafiízeních, jsou-li v ob-
jektu/prostoru instalovány,

– umístûní uzávûru vody, plynu, topení, rozvodn˘ch
zafiízení elektrické energie, jejich oznaãení vãetnû pfiístu-
pu k nim,

– seznam a rozmístûní pouÏit˘ch v˘straÏn˘ch a infor-
maãních tabulek.

Identifikaãní karta musí b˘t trvale k dispozici pro
potfieby poÏární hlídky a seznámení s jejím obsahem mu-
sí b˘t souãástí odborné pfiípravy poÏární hlídky.
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