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

Částka 3                                                                                                                                      Rozesláno dne 7. listopadu 2019

O B S A H

4. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského
kraje jednotkami požární ochrany

5. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje
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Rada kraje se dne 21. 10. 2019 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, a ve smyslu § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k prove-
dení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb., toto nařízení:

Čl. 1
Základní pojmy

(1) Plošným pokrytím území Moravskoslezského kraje
jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“) se ro-
zumí rozmístění jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“)
na území kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na
území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí
JPO v souladu se zvláštním právním předpisem1).

(2) Stupeň nebezpečí území obce vyjadřuje míru nebez-
pečí katastrálního území obce podle zvláštního právního
předpisu2).

(3) Kategorie JPO vyjadřuje její předurčenost a podmínky
v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné
práce na příslušném území ve smyslu zvláštního právního
předpisu3). 

(4) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které JPO or-
ganizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu v urče-
ném katastrálním území v souladu s plošným pokrytím.

Čl. 2
Dokumentace kraje k zabezpečení 

plošného pokrytí

(1) K zabezpečení plošného pokrytí vede krajský úřad do-
kumentaci4) uvedenou v tomto nařízení, která zahrnuje:

a) stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí
Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) v souladu

se zvláštním právním předpisem2), uvedené v příloze
č. 1 k tomuto nařízení,

b) seznam JPO zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dis -
lokaci a předurčení podle základní tabulky plošného
pokrytí1) území obcí Moravskoslezského kraje, uve-
dený v příloze č. 2a k tomuto nařízení – seznam JPO
s územní působností (JPO I), v příloze č. 2b k tomuto
nařízení – seznam JPO s územní působností (JPO II,
JPO III), v příloze č. 3 k tomuto nařízení – seznam
JPO s místní působností (JPO IV, JPO V, JPO VI),

c) seznam JPO předurčených pro systémy záchranných
prací, a to při dopravních nehodách s vyproštěním
osob, při haváriích s výskytem nebezpečných látek,
při záchraně z vody pomocí lodí a při poskytování
plánované první pomoci na vyžádání, uvedený v pří-
loze č. 4 k tomuto nařízení,

d) přehled cílových početních stavů JPO s územní působ-
ností a jejich vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany podle právního předpisu5),

e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečuje plošné 
pokrytí.

(2) Dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí, je trvale
uložena v sídle MSK a také v sídle HZS MSK, aby byla k dis-
pozici zejména orgánům kraje, obcím a kontrolním orgánům6).

(3) Ředitel HZS MSK odpovídá za řádné zpracování a ak-
tualizaci podkladů pro vydání nařízení k plošnému pokrytí7).

(4) Souhrnnou aktualizaci příloh nařízení kraje provádí ře-
ditel HZS MSK v případě potřeby vždy k 1. červenci přísluš-
ného roku a tuto předkládá následně radě kraje k projednání.

(5) Zřizovatel JPO je povinen bez zbytečného odkladu
oznámit HZS MSK všechny změny související se zabezpeče-
ním akceschopnosti jednotky8).

(6) Ředitel HZS MSK předloží radě kraje návrh9) změny
nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí v případě, že
se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí
území obce, příp. dojde ke změně údajů a podmínek nad
rámec obsahu jednotlivých příloh.

4
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 4/2019
ze dne 21. 10. 2019,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

1) § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2) Příloha č. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
3) Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
5) Příloha č. 3, č. 4 a č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
7) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 1 odst. 2 a § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3
Kategorie JPO a jejich předurčenost 

pro speciální činnosti

(1) Pro účely plošného pokrytí jsou JPO v souladu se
zvláštním právním předpisem10) zařazeny do kategorií takto:

a) JPO I – jednotka HZS MSK s územní působností, za-
bezpečující výjezd sil a prostředků do 2 minut od vy-
hlášení poplachu,

b) JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále
jen „SDH“) obce s územní působností, zabezpečující
pohotovost členů k výjezdu družstva v počtu 1 + 3,
nebo se členy, kteří mají činnost v jednotce jako své
hlavní zaměstnání, s výjezdem do 5 minut od vyhlá-
šení poplachu,

c) JPO III – jednotka SDH obce s územní působností,
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu,

d) JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru
podniku se zaměstnanci, s místní působností pro areál
svého zřizovatele, s výjezdem do 2 minut od vyhlá-
šení poplachu,

e) JPO V – jednotka SDH obce s místní působností,
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu,

f) JPO VI – jednotka SDH podniku s místní působností
pro areál svého zřizovatele, s výjezdem do 10 minut
od vyhlášení poplachu.

(2) Pro účely předurčenosti JPO pro záchranné práce při
dopravních nehodách s vyproštěním osob jsou stanoveny 
následující typy:

A – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce
na dálnicích a silnicích I. třídy pro dálkovou a me-
zistátní dopravu určená Ministerstvem vnitra – ge-
nerálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „MV-GŘ
HZS ČR“) na návrh HZS kraje,

– je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále
jen „RZA“) nebo technickým automobilem (dále je
„TA“) minimálně hmotnostní třídy L nebo cisterno-
vou automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“)
ve speciálním technickém provedení minimálně
hmotnostní třídy M,

– základní početní stav směny stanovený zvláštním
právním předpisem11) je zvýšen o 2 příslušníky,

B – jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané
obce kategorie JPO II předurčená pro záchranné
práce na všech komunikacích určená MV-GŘ HZS
ČR na návrh HZS kraje,

– je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní
třídy L,

C – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce
na všech komunikacích nebo jednotka SDH vy-
brané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie
JPO III) předurčená pro záchranné práce zpravidla

na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy pro dál-
kovou a mezistátní dopravu určená územně přísluš-
ným HZS kraje,

– je vybavena CAS ve speciálním technickém prove-
dení minimálně hmotnostní třídy M,

D – jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo
JPO III předurčená pro záchranné práce na silnicích
II. a III. třídy a místních komunikacích,

– je vybavena vozidly CAS nebo dopravním automo-
bilem, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních
vyprošťovacích nástrojů,

E – jednotka HZS kraje nebo Záchranného útvaru HZS
ČR vybavená automobilovým jeřábem s nosností vý-
ložníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun,

F – jednotka HZS kraje nebo Záchranného útvaru HZS
ČR určená jako opěrný bod pro vyprošťování těž-
kých vozidel,

– je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo
automobilovým jeřábem s nosností výložníku nad
20 tun.

(3) Pro účely předurčenosti JPO pro záchranné práce při
haváriích s výskytem nebezpečných látek jsou stanoveny ná-
sledující typy:

O – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro 
likvidaci havárií s výskytem nebezpečných látek,

– zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebez-
pečné látky k výjezdu nad rámec základního počet-
ního stavu směny příslušné stanice HZS kraje
stanovené právním předpisem11),

– maximální doba dojezdu JPO typu „O“ z místa dis -
lokace této jednotky na předpokládané nejvzdále-
nější místo zásahu je 120 minut,

S – jednotka HZS kraje určená MV-GŘ HZS ČR na
návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech
hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak,
aby maximální doba dojezdu JPO s typem před -
určenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na
předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla
40 minut,

Z – každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu před-
určenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka SDH vybrané
obce kategorie JPO II určená územně příslušným
HZS kraje.

(4) Pro provádění záchranných prací při dopravních ne-
hodách s vyproštěním osob, při haváriích s výskytem nebez-
pečných látek, při záchraně z vody pomocí lodí a při
poskytování plánované první pomoci na vyžádání jsou z JPO
s územní působností předurčeny jednotky uvedené v příloze
č. 4. S ohledem na své předurčení jsou JPO odpovídajícím
způsobem vybavovány a v rámci odborné přípravy pravidelně
připravovány k výkonu těchto činností.
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10) § 65 a příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
11) Příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Kompenzace nákladů

(1) Zřizovatel JPO může požádat krajský úřad MSK pro-
střednictvím HZS MSK o příspěvek na výdaje na:

a) odbornou přípravu velitelů JPO, strojníků a obsluh po-
žární techniky a věcných prostředků požární ochrany,

b) zásahy mimo územní obvod zřizovatele jednotky
SDH obce,

c) věcné neinvestiční a investiční výdaje na pořízení
a obnovu požární techniky,

d) zabezpečení pohotovostí členů v místě bydliště pro
zabezpečení výjezdu družstva 1+3, 

e) mzdy členů, kteří mají činnost v JPO jako své hlavní
zaměstnání.

(2) Zřizovatel JPO nezařazené do plošného pokrytí nebo
zřizovatel JPO s místní působností může žádat pouze o pří-
spěvek na výdaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) tohoto
článku.

(3) O příspěvek mohou požádat i zřizovatelé, kteří zřídili
společnou JPO12).

(4) Příspěvek podle odstavce 1 a 2 tohoto článku se určí
v závislosti na objemu finančních prostředků, který byl v roz-
počtu kraje pro tento účel vyčleněn.

(5) Ředitel HZS MSK předkládá Moravskoslezskému
kraji nejméně jedenkrát ročně konečné souhrnné návrhy na
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě
žádostí obcí ve smyslu odstavce 1 až 4 tohoto článku a návrhy
pro vybavení jednotek SDH vybraných obcí s územní působ-
ností. Žádosti se posuzují s ohledem na počet a charakter zá-
sahů mimo území zřizovatele, kategorii JPO, její předurčenost
a způsob zabezpečování akceschopnosti.

Čl. 5
Spolupráce obcí, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob

(1) Při zajištění plošného pokrytí území obce JPO, práv-
nické osoby, podnikající fyzické osoby a HZS MSK vzájemně
spolupracují.

(2) V zájmu zajištění plošného pokrytí území kraje JPO,
HZS MSK uzavírá v případě potřeby s obcemi, právnickými

osobami a podnikajícími fyzickými osobami smlouvy o spo-
lupráci a vzájemné pomoci.

Čl. 6
Zrušovací a závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením se zrušuje:
a) nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým

se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární
ochrany,

b) nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2015, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany,

c) nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2016, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany,

d) nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2017, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany,

e) nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2018, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany.

(2) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou:
a) Příloha č. 1 – Stanovení stupňů nebezpečí katastrál-

ních území obcí,
b) Příloha č. 2a – Seznam JPO s územní působností 

(JPO I),
c) Příloha č. 2b – Seznam JPO s územní působností

(JPO II, JPO III),
d) Příloha č. 3 – Seznam JPO s místní působností 

(JPO IV, JPO V, JPO VI),
e) Příloha č. 4 – Seznam JPO předurčených pro systémy

záchranných prací.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje.
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prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v. r.
hejtman kraje

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo v. r.
1. náměstek hejtmana kraje

12) § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019
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Příloha č. 2a
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019
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Příloha č. 2b
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019
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Příloha č. 3
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 167



Částka 3/2019                                        Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Strana 168

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 168



Strana 169                                              Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3/2019

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 169



Částka 3/2019                                        Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Strana 170

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 170



Strana 171                                              Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3/2019

Příloha č. 4
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 171



Částka 3/2019                                        Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Strana 172

VMOR_3_153-196_33-000  5.11.19  12:38  Stránka 172



Strana 173                                              Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3/2019

Rada kraje se dne 21. 10. 2019 usnesla vydat v souladu
s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, a ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k prove-
dení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády
č. 498/2002 Sb., toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tímto nařízením se vydává Požární poplachový plán Mo-
ravskoslezského kraje, který je obsažen v příloze k tomuto 
nařízení a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Tímto nařízením se zrušuje:
a) nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011, kterým

se vydává Požární poplachový plán Moravskoslez-
ského kraje,

b) nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2012, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

c) nařízení Moravskoslezského kraje č. 16/2013, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,

kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

d) nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2014, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

e) nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2015, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

f) nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2016, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

g) nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2017, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje,

h) nařízení Moravskoslezského kraje č. 7/2018, kterým
se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2011,
kterým se vydává Požární poplachový plán Morav-
skoslezského kraje.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vy-
hlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského
kraje.

5
NAŘÍZENÍ

Moravskoslezského kraje č. 5/2019
ze dne 21. 10. 2019,

kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v. r.
hejtman kraje

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo v. r.
1. náměstek hejtmana kraje
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Příloha
k nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019

POžárNÍ POPLAChOVý PLáN MOrAVSKOSLEZSKéhO KrAJE

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen „poplachový plán“) slouží
a) k zabezpečení součinnosti jednotek požární ochrany (dále také „jednotky“) v kraji při hašení požárů, provádění zá-

chranných a likvidačních prací na území kraje,
b) pro poskytování pomoci mezi kraji a pro poskytování pomoci sousedním státům,
c) k úpravě povolávání jednotek,
d) ke stanovení způsobu vyhlašování stupňů poplachu,
e) k úpravě činnosti ohlašoven požáru a krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje (dále jen „KOPIS“).

(2) Poplachový plán rovněž obsahuje Poplachový plán integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje1).

ČáST PrVNÍ

POžárNÍ POPLAChOVý PLáN KrAJE

Čl. 2
Výčet jednotek požární ochrany a zásady jejich součinnosti

(1) Výčet jednotek, včetně jejich zařazení do kategorií, je stanoven nařízením Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany.

(2) Jednotky působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem jednotek hasičského záchranného
sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce a sboru dobrovolných hasičů podniku je území jejich zřizovatele (dále jen
„místně příslušná jednotka“).

(3) Hasebním obvodem jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) a jed-
notek sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je území, pro které je jednotka předurčena plošným pokrytím jednotek na území
Moravskoslezského kraje nebo svou předurčeností pro záchranné práce při dopravních nehodách, při haváriích s výskytem ne-
bezpečných látek, při záchraně z vody pomocí lodí, při poskytování plánované první pomoci na vyžádání.

(4) Jednotky v kraji, včetně jejich sil a prostředků, jsou uvedeny v seznamu jednotek požární ochrany Moravskoslezského
kraje, kde je rovněž uvedeno vymezení hasebních obvodů jednotek HZS MSK, jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných
obcí, případně i jiných jednotek s územní působností mimo území jejich zřizovatele. Seznam jednotek požární ochrany 
Moravskoslezského kraje vede HZS MSK.

(5) V příloze poplachového plánu je stanoveno zařazení jednotek pro jednotlivé obce v prvním stupni poplachu. Zařazení
jednotek v prvním stupni poplachu pro obce vychází zpravidla z hasebních obvodů jednotek, přičemž jedna z jednotek je místně
příslušná jednotka.

(6) Zařazení jednotek ve druhém a vyšším stupni poplachu se stanoví na úrovni KOPIS v operativní dokumentaci nebo
podle potřeby v případě operačního řízení2) s respektováním požadavku na počet jednotek v jednotlivých stupních poplachu
(čl. 4). Ve třetím a zvláštním stupni poplachu a v kterémkoliv stupni poplachu při potřebě speciální požární techniky lze pro
účely zásahu využít jednotky bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti.
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1) § 10 odst. 2 písm. e) a § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 70 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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(7) HZS MSK informuje o změně přílohy poplachového plánu ohlašovny požárů obcí a právnické a podnikající fyzické
osoby, které zřizují jednotku3).

(8) Pokud je jednotka hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku trvale
předurčena pro zásah mimo území svého zřizovatele, je způsob a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem
jednotky a HZS MSK. V této dohodě se stanoví síly a prostředky, kterými uvedená jednotka poskytuje součinnost a za jakých
podmínek.

(9) HZS MSK vede seznam uzavřených dohod s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, které zřizují jednotky
uvedené v odstavci 8.

Čl. 3
Povolávání jednotek v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím

(1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (dále jen „zásah“) pro
území Moravskoslezského kraje a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci sousedním státům zřizuje HZS MSK KOPIS,
které plní úkoly podle zvláštního právního předpisu4) a je stálým orgánem pro koordinaci složek integrovaného záchranného
systému.

(2) Sídlem KOPIS je Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje sídlící na adrese Nemocniční 3328/11,
702 00 Ostrava.

(3) Ohlašovna požárů vyhlašuje poplach jednotkám podle požadavků KOPIS nebo podle řádu ohlašovny požárů5).

(4) Při povolávání jednotek k zásahu se KOPIS řídí platnými právními předpisy a závaznými pokyny ředitele HZS MSK.

(5) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být jednotka povolána KOPIS také v případě, kdy není možné povolat místně
příslušnou jednotku nebo na základě její předurčenosti6).

(6) K zásahu mimo území kraje může být na žádost příslušného operačního a informačního střediska jiného kraje povolána
jednotka prostřednictvím KOPIS, a to na základě uzavřených dohod o součinnosti jednotek mezi sousedícími hasičskými 
záchrannými sbory krajů.

(7) HZS MSK vede seznam dohod o součinnosti jednotek se sousedícími hasičskými záchrannými sbory krajů podle 
odstavce 6.

(8) Povolávání jednotek mimo území kraje nad rámec uzavřených dohod a při pomoci kraje jinému státu koordinuje KOPIS
v dohodě s operačním a informačním střediskem Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky.

(9) Vyžadování nasazení jednotek z úrovně Ministerstva vnitra na území České republiky provádí operační a informační
středisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím KOPIS.

(10) K zásahu mimo území České republiky může být na žádost operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra –
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky povolána jednotka prostřednictvím KOPIS.

Čl. 4
Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu

(1) V rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně poplachu pro místo zásahu nebo území zasažené mimořádnou
událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.

Strana 175                                              Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 3/2019

3) § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
4) § 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky

č. 221/2014 Sb., a § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
6) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu
mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu.

(3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo KOPIS při prvotním povolávání jed-
notek na místo zásahu. KOPIS může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na
něm více než jedno místo zásahu.

(4) Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co
nejreálněji situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu
může být změněn požadavkem velitele zásahu na potřebu sil a prostředků.

(5) Jednotlivé stupně poplachu se hodnotí rozsahem mimořádné události, úrovní řízení zásahu a koordinací složek inte-
grovaného záchranného systému podle zvláštního právního předpisu7).

(6) V jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek:
a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek,
b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše deseti jednotek,
c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek,
d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek.

Čl. 5
Činnost ohlašoven požárů

(1) Ohlašovny požárů obcí nebo právnických a podnikajících osob se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů5). Úlohou
ohlašovny požárů je zejména:

a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku,
b) vyhlásit požární poplach místní jednotce,
c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na KOPIS na telefonním čísle 150 nebo 112.

(2) Stanice HZS MSK nejsou ohlašovnami požárů ve smyslu zvláštních právních předpisů8), ale jsou místem, kde lze
ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.

(3) Ohlašovna požárů musí být označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“.

(4) Obec zřizuje potřebný počet míst, odkud lze hlásit požár na KOPIS na telefonním čísle 150 nebo 112. Tato místa se
označují tabulkou s nápisem „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ nebo „112“. Uvedenými místy
mohou být, po projednání s vlastníky nebo uživateli, telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení
požáru, nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo automaty.

(5) Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního poplachu9) jednotce sirény, provádí se vyhlášení:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je tvořen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón –

10 vteřin pauza – 25 vteřin tón),
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vydávaným elektronickou sirénou (2 vteřiny tón 200 Hz, 2 vteřiny tón 400 Hz,

2 vteřiny pauza) po dobu jedné minuty.
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7) § 20 až 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
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§ 30 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

9) § 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
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ČáST DrUhá

POPLAChOVý PLáN INTEGrOVANéhO ZáChrANNéhO SYSTéMU 
MOrAVSKOSLEZSKéhO KrAJE

Čl. 6
Použití a obsah

(1) Poplachový plán integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje (dále jen „poplachový plán IZS“) ob-
sahuje spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému, přehled sil a prostředků ostatních složek,
včetně přehledu sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů, způsob a rozsah
jejich povolávání10).

(2) Poplachový plán IZS se použije v případě, že u mimořádné události zasahují společně dvě a více složek integrovaného
záchranného systému (dále jen „složky“) nebo v souladu se zvláštním právním předpisem11).

Čl. 7
Spojení na základní a ostatní složky

Výčet spojení na základní složky, které obsahuje zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy
a vedoucí složek, kteří rozhodují o vyslání sil a prostředků základních a ostatních složek, vede HZS MSK a je uložen na KOPIS.

Čl. 8
Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných 

a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání

(1) Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací zajiš-
těných na základě smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami včetně způsobu jejich povolávání vede HZS MSK
a je uložen na KOPIS.

(2) HZS MSK zpracovává a vede aktuální seznam vozidel složek, která mají výjimku z pojištění odpovědnosti12).

(3) Složky ohlašují HZS MSK změny nutné pro aktuálnost informací obsažených v dokumentech „Výčet spojení na zá-
kladní složky“ a „Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních
prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání“.

Čl. 9
Způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizových štábů, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob zahrnutých do krizového plánu kraje

(1) Vedoucí složek, členové krizových štábů, právnické osoby a podnikající fyzické osoby zahrnuté do Krizového plánu
Moravskoslezského kraje, oznamují HZS MSK druh a způsob použití komunikačních prostředků použitelných k jejich oka-
mžitému vyrozumění nebo povolání.

(2) Povolávání a vyrozumívání členů krizových štábů se provádí podle Krizového plánu Moravskoslezského kraje.

(3) Vyrozumění vedoucích složek, právnických a podnikajících fyzických osob se provádí podle Plánu vyrozumění, který
je součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje.
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10) § 19 odst. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
11) § 19 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
12) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Operativní dokumentace poplachového plánu IZS

(1) Poplachový plán IZS tvoří operativní dokumentace, která obsahuje zejména:
a) seznam jednotek požární ochrany Moravskoslezského kraje,
b) zařazení jednotek v druhém a vyšším stupni poplachu,
c) seznam uzavřených dohod s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, které zřizují jednotky,
d) seznam dohod o součinnosti jednotek mezi sousedícími hasičskými záchrannými sbory krajů,
e) výčet spojení na základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
f) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu kraje,
g) plán povolávání a vyrozumívání vedoucích složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností.

(2) Úplné znění operativní dokumentace poplachového plánu IZS je trvale uloženo na KOPIS v aktuálním stavu.

(3) Operativní dokumentace poplachového plánu IZS je přístupná zejména hejtmanovi kraje, pověřeným členům orgánů
kraje nebo starostovi obce s rozšířenou působností, pověřeným členům orgánů obcí, vedoucím složek a kontrolním orgánům13).

(4) HZS MSK odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace poplachového plánu IZS a v případě změn zabezpečuje
její průběžnou aktualizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
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13) § 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vydává: Moravskoslezský kraj
Redakce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 240, fax: 595 622 168
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, Praha 3, 130 00
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 2019 činí 900 Kč bez DPH; 1 035 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Moravskoslezského 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 10, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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