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Ročník 2012

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  Z l í n s k é h o  k r a j e

Částka 4 Rozesláno dne 19. června 2012

O B S A H

6. Nařízení Zlínského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Veřejnoprávní smlouvy

41/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Hostětín
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

42/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Hradčovice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

43/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Korytná
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

44/VS/2012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Nezdenice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

45/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Haluzice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

46/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Křekov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

47/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Loučka
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

48/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Študlov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

49/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Tichov
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

50/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Újezd
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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51/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Valašské Příkazy
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

52/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachova Lhota
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

53/VS/2012 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vysoké Pole
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
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6
NAŘÍZENÍ

Zlínského kraje
č. 6/2012

ze dne 30. 4. 2012,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Rada Zlínského kraje vydává v souladu s ustanovením
§ 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), k pro-
vedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto naříze-
ní kraje:

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Nařízení kraje stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů
vody pro hašení požárů na území Zlínského kraje. Zdroje vody
k hašení požárů jsou určeny přílohou č. 1 tohoto nařízení.

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení zdrojů vody pro
hašení požárů odpovídá jejich vlastník nebo uživatel1).

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) zdrojem vody pro hašení požárů – vodní zdroj, který

má vnější odběrní místo2) a který byl jako zdroj vody
určen obcí3) pro potřeby hašení požárů, jiné záchran-
né práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek
integrovaného záchranného systému,

b) dalším zdrojem vody pro hašení požárů – vodní
zdroj, který nemá kapacitu odpovídající normativ-
ním požadavkům2), slouží jako nouzový vodní zdroj
a byl určen jako další zdroj vody obcí,

c) čerpací stanoviště, odběrné místo – zpevněná plošina
u vodního zdroje, upravená pro bezpečné umístění
požárního čerpadla nebo mobilní požární techniky
odpovídající normovým požadavkům4),

d) víceúčelovým zdrojem vody pro hašení požárů –
vodní zdroj, který je upraven tak, aby mohl sloužit
svému provoznímu účelu a zároveň jako zdroj vody
pro hašení požárů.

Článek 3
Zdroje vody pro hašení požárů

Zdroje vody pro hašení požárů jsou podle charakteru
rozděleny do následujících skupin:

a) přirozené zdroje vody (např. rybníky, potoky, řeky
apod.),

b) víceúčelové zdroje vody (např. zásobníky technolo-
gické vody, nádrže na chladící vodu, přehrady, hos-
podářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodo-
jemy apod.),

c) umělé zdroje (požární nádrže, požární studny, nádrže
pro zachycení dešťové vody, vnější požární vodovod
včetně podzemních a nadzemních hydrantů, plnících
míst a požárních výtokových stojanů apod.).

Část druhá
Povinnosti orgánů státní správy a samosprávy

Článek 4
Kraj

(1) Kraj vede dokumentaci k zabezpečení zdrojů vody
k hašení požárů, která obsahuje určení těchto zdrojů, pod-
mínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro zá-
chranné práce, zejména podmínky pro dostupnost, odběr vo-
dy a způsob zabezpečení stanovených podmínek5).

(2) Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení po-
žárů vedená krajem je udržována v souladu se skutečným sta-
vem. Kontrolu určených zdrojů vody k hašení požárů provádí
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kra-

1) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
3) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4) ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.
5) § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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je“) v rámci výkonu státního požárního dozoru a v případě po-
třeby dává kraji podnět k aktualizaci tohoto nařízení.

Článek 5
Obec

(1) Obce určují zdroje vody pro hašení požárů na svém
území a stanoví podmínky pro zajištění jejich trvalé použitel-
nosti. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti na území obce je uveden v požár-
ním řádu obce6).

(2) Na vyžádání je obec povinna zaslat kraji aktuální pře-
hled o zdrojích vody pro hašení požárů.

(3) Obec je povinna prokázat trvalou použitelnost vod-
ních zdrojů, které jsou uvedeny v požárním řádu obce, nejmé-
ně v jednoročních lhůtách7) a v případě zjištění nedostatků za-
jistit provedení opatření ke zjednání nápravy.

Část třetí
Podmínky zabezpečení a použitelnosti zdrojů vody

pro hašení požárů

Článek 6

(1) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody pro hašení po-
žárů jsou povinni:

a) udržovat zdroje vody pro hašení požárů v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití odpovídající po-
žární techniky a věcných prostředků požární ochrany
k čerpání vody pro hašení požárů,

b) umožnit vstup na nemovitost, na níž se nachází zdroj
pro hašení požárů, osobám provádějícím opatření
nutná ke zdolávání požáru či jiných záchranných pra-
cí; o potřebě a rozsahu rozhoduje velitel zásahu,

c) při cvičení jednotky požární ochrany umožnit vstup na
nemovitost, na níž se nachází zdroj vody pro hašení
požárů; o tomto vstupu musí být její vlastník nebo uži-
vatel HZS kraje nebo obcí, které cvičení jednotky po-
žární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nej -
méně 24 hodin před zahájením cvičení; nesouhlasí-li
vlastník nebo uživatel nemovitosti, na níž se nachází
zdroj vody pro hašení požárů, se vstupem na nemovi-
tost, rozhodne HZS kraje nebo obec, které cvičení jed-
notky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na
nemovitost je pro cvičení této jednotky nezbytný.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou po-
vinny:

a) udržovat v každé roční době příjezdové komunikace
a odběrní místa volné pro přístup požární techniky,

b) kromě dodržování normativních požadavků8), 9) trva-
le zajistit příjezd k vnějším odběrním místům zdroje
vody pro hašení požárů a záchranné práce pro mobil-
ní požární techniku, a to v šířce nejméně 3 m.

(3) V případě, že lze vstoupit na nemovitost, na níž se na-
chází zdroj vody pro hašení požárů, jen přes pozemek ve
vlastnictví třetí osoby, je vlastník (správce, uživatel) povinen
vstup na svůj pozemek za tímto účelem umožnit, bude-li to
nutné, a to v rozsahu stanoveném velitelem zásahu.

Článek 7
Podmínky trvalé použitelnosti zdrojů vody pro hašení

požárů a způsob jejich zabezpečení

(1) Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů
je povinen zajistit jeho trvalou použitelnost tak, aby zdroj vo-
dy trvale zajišťoval potřebnou dodávku vody pro hašení od-
běrním požárním čerpadlem odpovídající normativnímu po-
žadavku8), 9).

(2) Provozní kontroly zdrojů vody určené k hašení požá-
rů se provádějí v rozsahu a způsobem stanoveným právními
předpisy, normativními požadavky, a to nejméně jednou roč-
ně, pokud není stanovena lhůta kratší. Provádění provozních
kontrol se prokazuje dokladem o provozuschopnosti.

(3) V případě zjištění nedostatků u zdroje vody určeného
k hašení požárů provede vlastník nebo uživatel těchto zdrojů
opatření ke zjednání nápravy. Pokud zjištěné závady nelze
bezprostředně odstranit, musí přijmout nouzová opatření
k zajištění provozu zdroje vody a oznámit tyto skutečnosti
HZS kraje.

Část čtvrtá
Sankce

Článek 8

(1) Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající
fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti nebo
právnickou osobou může být uložena pokuta dle § 11 zákona
o krajích.

6) § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
8) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
9) ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.
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(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fy-
zickou osobou může být postiženo dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Část pátá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 9

(1) Kontrolu plnění nařízení kraje je oprávněn provádět
HZS kraje10).

(2) Zrušuje se nařízení Zlínského kraje č. 3/2002, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení po-
žárů a nařízení Zlínského kraje č. 5/2006, kterým se mění ně-
která nařízení Zlínského kraje v oblasti požární ochrany.

(3) Nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následují-
cím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínské-
ho kraje.

(4) Nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlín-
ského kraje č. 0358/R11/12 dne 30. 4. 2012.

10) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman

Libor Lukáš v. r.
statutární náměstek hejtmana
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Příloha č. 1
k nařízení Zlínského kraje č. 6/2012
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41/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Hostětín

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/20345/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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V Hostětíně dne 26. 3. 2012 V Uherském Brodě dne 26. 3. 2012

Ing. Robert Janota v. r. Patrik Kunčar v. r.
starosta obce Hostětín starosta města Uherský Brod
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42/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Hradčovice
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/20342/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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V Hradčovicích dne 3. 4. 2012 V Uherském Brodě dne 3. 4. 2012

Doc. RSDr. Jan Popelka, CSc. v. r. Patrik Kunčar v. r.

starosta obce Hradčovice starosta města Uherský Brod
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43/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Korytná

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/15641/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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V Korytné dne 7. 3. 2012 V Uherském Brodě dne 7. 3. 2012

Vladimír Janča v. r. Patrik Kunčar v. r.

starosta obce Korytná starosta města Uherský Brod
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44/VS/2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Uherský Brod a obcí Nezdenice

– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o základních registrech

Rozhodnutí č. j. KUZL/16962/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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V Nezdenicích dne 16. 3. 2012 V Uherském Brodě dne 13. 3. 2012

Mgr. Libuše Bídová v. r. Patrik Kunčar v. r.

starostka obce Nezdenice starosta města Uherský Brod
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45/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Haluzice

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 34/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12130/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ve Valašských Kloboukách dne 2. 2. 2012 V Haluzicích dne 2. 2. 2012

Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Stanislava Zvonková v. r.
starosta města Valašské Klobouky starostka obce Haluzice

Zlom337_380_Zlom133-276_preul  11.6.12  14:19  Stránka 362



Strana 363 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 4/2012

46/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Křekov

(uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 143/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12137/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Františk Vangor v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Křekov
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47/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Loučka

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 35/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12133/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Martina Bartošová v. r.
starosta města Valašské Klobouky starostka obce Loučka
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48/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Študlov

(uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 145/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12131/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. František Tvarůžek v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Študlov

Zlom337_380_Zlom133-276_preul  11.6.12  14:19  Stránka 368



Strana 369 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Částka 4/2012

49/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Tichov

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 36/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12140/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Josef Mudrák v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Tichov
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50/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Újezd

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 37/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12139/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012

Zlom337_380_Zlom133-276_preul  11.6.12  14:19  Stránka 371



Částka 4/2012 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Strana 372

Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Vladimír Kráčalík v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Újezd
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51/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Valašské Příkazy

(uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 146/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/12135/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 29. 3. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Ing. Stanislav Chovanec v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Valašské Příkazy
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52/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vlachova Lhota

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 38/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/15985/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Libor Mana v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Vlachova Lhota
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53/VS/2012
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Valašské Klobouky a obcí Vysoké Pole

(uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku Zlínského kraje pod č. 41/VS/2007)
– zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Rozhodnutí č. j. KUZL/15877/2012, kterým Krajský úřad Zlínského kraje udělil souhlas s uzavřením této smlouvy, 
nabylo právní moci dne 27. 4. 2012
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Ing. Dalibor Maniš, MPA v. r. Josef Zicha v. r.
starosta města Valašské Klobouky starosta obce Vysoké Pole
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vydává: Zlínský kraj
Redakce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 111, fax: 557 043 202
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude
vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek. Záloha na rok 2012 činí 770 Kč
(bez DPH); 878 Kč včetně 14% DPH.
Vychází dle potřeb Zlínského kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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