Nařízení Jihočeského kraje č. 5/2003

NAŘÍZENÍ
Jihočeského kraje č. 5/2003
ze dne 2. 12. 2003

Rada Jihočeského kraje vydává na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o PO“ ) a
v souladu s § 7 a § 59 odst.1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje :

Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje
jednotkami požární ochrany
ČÁST PRVNÍ
Vymezení pojmů
Článek 1
(1) Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území
Jihočeského kraje v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního území obce a
požadavku na dobu dojezdu jednotek požární ochrany na místo zásahu s potřebným
množstvím sil a prostředků podle zvláštních právních předpisů 1.
(2) Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost v systému plošného
pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu
zvláštního právního předpisu2.
(3) Stupeň nebezpečí je vyjádřením míry nebezpečí katastrálního území obce podle
zvláštního právního předpisu podle demografických údajů,počtu požárů a charakteru
území 3.
(4) Objektem se rozumí budova,areál podniku,nebo technologické zařízení,kde je
s ohledem na společenský zájem stanoven stupeň nebezpečí taxativně3.

ČÁST DRUHÁ
Druhy jednotek požární ochrany
Článek 2
Jednotky s územní působností
(1) Jednotka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
ochrany kategorie jedna ( dále jen „JPO I“),
1
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-

jednotka

§ 65 odst.6 zákona č.133/1985 Sb.,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů
Příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

1

požární
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je složena z příslušníků HZS určených k výkonu služby na stanicích Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje. V místě dislokace se podílí na plnění úkolů
obecní jednotky PO. Doba výjezdu k zásahu po ohlášení události je do 2 minut.
Hasební obvod jednotky je určen dobou jízdy 20 minut od místa dislokace.
(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - jednotka požární ochrany kategorie dva
( dále jen „JPO II“), doba výjezdu k zásahu po vyhlášení poplachu do 5 minut.
Jednotka plní úkoly obecní jednotky. Na výzvu operačního a informačního střediska
HZS Jihočeského kraje ( dále jen OPIS ) poskytuje pomoc sousedním obcím. Kraj
hradí obci náklady spojené se zásahy mimo územní obvod obce ,podílí se na
financování akceschopnosti , pořízení a obnově požární techniky jednotky. Část členů
vykonává službu v jednotce jako svoje hlavní,nebo vedlejší povolání,nebo je jim
nařízena pracovní pohotovost mimo pracoviště. Hasební obvod jednotky je určen
dobou jízdy 10 minut od místa dislokace.
(3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - jednotka požární ochrany kategorie tři
( dále jen „JPO III“), doba výjezdu k zásahu po vyhlášení poplachu je do 10 minut.
Jednotka plní úkoly obecní jednotky. Na výzvu OPIS poskytuje pomoc sousedním
obcím. Kraj hradí obci náklady spojené se zásahy mimo územní obvod obce ,podílí se
na financování akceschopnosti , pořízení a obnově požární techniky jednotky.
Hasební obvod jednotky je určen dobou jízdy10 minut od místa dislokace.
Do doby plné garance plošného pokrytí podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené
v příloze č.2 tohoto nařízení lze do roku 2010 úkoly jednotky kategorie JPO II zabezpečovat
jednotkou kategorie JPO III.
Článek 3
Jednotky s místní působností
Jednotky s místní působností plní úkoly v místně příslušném katastrálním území obce
(obecní části),nebo areálu podniku svého zřizovatele,případně na výzvu OPIS zabezpečují
vyslání jednotky PO včetně techniky i mimo území své působnosti. Kraj přispívá obcím na
financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
(1) Jednotka hasičského záchranného sboru podniku - jednotka požární ochrany
kategorie čtyři ( dále jen „JPO IV“),
doba výjezdu k zásahu po ohlášení události do 2 minut.
Plní úkoly spojené s bezpečností podniku . Zajištění a chod organizace má přednost
před ostatní činností. Ve zvláštních případech a na výzvu OPIS poskytuje pomoc
speciální technikou,zpravidla za úhradu,nebo na základě smluvně stanovených
podmínek.
(2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - jednotka požární ochrany kategorie pět
(dále jen „JPO V“), doba výjezdu k zásahu po vyhlášení poplachu do 10 minut.
Plní úkoly obecní jednotky PO v obci nebo obecní části. Mimo místo své dislokace
působí pouze na výzvu OPIS.
(3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku – jednotka požární ochrany kategorie
šest ( dále jen „JPO VI“), doba výjezdu k zásahu po vyhlášení poplachu do 10 minut.
Plní úkoly spojené s bezpečností podniku . Zajištění a chod organizace má přednost
před ostatní činností. Ve zvláštních případech a na výzvu OPIS poskytuje pomoc
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speciální technikou,zpravidla za úhradu,nebo na základě smluvně stanovených
podmínek.

ČÁST TŘETÍ
Předurčenost jednotek PO k záchranným pracím
Předurčenost jednotek HZS kraje ( kategorie JPO I )stanovuje MV- generální ředitelství
HZS ČR ve spolupráci s HZS Jihočeského kraje. Předurčenost JPO II stanovuje HZS
Jihočeského kraje.
Článek 4
Podle předurčenosti pro dopravní nehody se rozlišují následující typy jednotek PO :
A - jednotka určená pro dopravní nehody na dálnicích ,čtyřproudových silnicích pro
motorová vozidla , hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením a silnicích
I.třídy
- je vybavena vozidly RZA,nebo TA-1,
- zajišťuje stálou pohotovost vyčleněné posádky k výjezdu v počtu 2 příslušníků
B - jednotka kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody na čtyřproudových silnicích
pro motorová vozidla a hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením,
- je vybavena vozidly RZA ,nebo TA –1
C - jednotka kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody na silnicích I.třídy ostatních
silnicích,nebo komunikacích,nebo jednotka kategorie JPO II předurčená pro dopravní
nehody na vybraných úsecích čtyřproudových silnic pro motorová vozidla,hlavních
dálkových silnic s mezinárodním značením a silnicích I.třídy.
- je vybavena vozidly CAS,TA 2 a vyššími nebo DA,která mají ve výbavě nůžky a
rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení,rozbrušovací
zařízení,příp.nízkotlaké,nebo vysokotlaké pneumatické zdvihací vaky a sadu ručních
vyprošťovacích nástrojů.
D - jednotka PO kategorie JPO II předurčená pro dopravní nehody na ostatních silnicích a
komunikacích je vybavena vozidly CAS, nebo DA ,která mají ve výbavě sadu ručních
vyprošťovacích nástrojů a univerzální vyprošťovací nástroj VRVN-1
E - jednotka PO kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody,vybavená automobilovým
jeřábem s nosností 20 a více tun.
Pro dálnice, čtyřproudové silnice pro motorová vozidla,hlavní dálkové silnice
s mezinárodním značením a silnice I.třídy je stanovena doba dojezdu jednotek PO na místo
zásahu 15 minut ( výjimečně 20 minut). Pro ostatní druhy silnic a komunikací je doba
dojezdu jednotek PO na místo dána jejich dislokací.
Článek 5
Podle předurčenosti na chemické havárie se rozlišují následující typy jednotek :
O - jednotka HZS Jihočeského kraje – Územní odbor České Budějovice
3
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- zajišťuje stálou pohotovost vyčleněné posádky k výjezdu v počtu 3 příslušníků,
S - jednotka PO kategorie JPO I dislokovaná na stanicích typu C4, zpravidla v obcích,kde
sídlí příslušný Územní odbor HZS Jihočeského kraje,
Z - jednotka PO kategorie JPO I nezařazená do typu S,nebo O a vybraná jednotka PO typu
JPO II, předurčená pro dopravní nehody.
Základní úkoly jednotek PO předurčených pro havárie,jejich vybavení požární technikou a
věcnými prostředky stanovují právní předpisy 5.

ČÁST ČTVRTÁ
Kompenzace nákladů
Článek 6
(1)

Zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,které byla v plošném pokrytí
určena územní působnost přesahující území zřizovatele,může požádat krajský
úřad,který územní působnost v plošném pokrytí určil,o příspěvek na výdaje na :
a) odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek požární ochrany v počtech
stanovených právním předpisem 6
b) zásahy mimo územní obvod obce
c) udržení akceschopnosti a věcné vybavení jednotky

(2)

Zřizovatel jednotky požární ochrany obce s místní působností obdrží dotaci podle
odst. 1,písm.a) . Dotaci podle odst.1,písm.b) obdrží v případě,že jednotka byla
vyzvána k poskytnutí pomoci při likvidaci mimořádné události OPIS.
Článek 7

Ředitel Hasičského záchranného sboru kraje předkládá krajskému úřadu Jihočeského
kraje jedenkrát ročně návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje . Finanční prostředky
poskytnuté obcím formou účelové dotace jsou určeny jako příspěvek na :
a) krytí nákladů spojených s odbornou přípravou velitelů a strojníků jednotek PO,
b) nákladů spojených s výjezdy jednotek PO s územní působností mimo správní území
zřizovatele,
c) nákladů spojených s udržením akceschopnosti a věcným vybavením jednotky PO s
územní působností,
d) pro jednotky s místní působností platí při poskytnutí dotace podle bodu b) zásada,že
jednotka byla k zásahu povolána OPIS.

Vyhláška MV č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO, příloha č.3
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38 ze dne
19.října 2001
6
Vyhláška MV č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO, příloha č.4
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ČÁST PÁTÁ
Hlavní zásady plošného pokrytí jednotkami PO území Jihočeského kraje
Článek 8
(1) Povolávání jednotek určených plošným pokrytím se provádí podle požárního
poplachového plánu Jihočeského kraje.
(2) Ředitel HZS Jihočeského kraje odpovídá za vedení základní dokumentace o plošném
pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami PO zejména za :
a) aktualizaci stupně nebezpečí území obcí (katastrů) na území Jihočeského
kraje,
b)

zařazení jednotek požární ochrany do kategorií JPO II - JPO VI a
vedení aktuálního seznamu těchto jednotek,

c) zařazení jednotek PO předurčených pro záchranné práce,zejména při
dopravních nehodách,živelních pohromách,haváriích a pro ochranu
obyvatelstva a vedení aktuálního seznamu těchto jednotek,
d) aktualizaci příloh tohoto nařízení pro zabezpečení plošného pokrytí
Jihočeského kraje podle změn požárního nebezpečí území obcí a podle
akceschopnosti jednotek požární ochrany,
e) zpracování návrhu obměny techniky jednotek PO vybraných obcí,určených
do kategorie jednotek s územní působností s výhledem do r. 2010.
(3) Obce odpovídají v souladu s § 23 Nařízení vlády č.172/2001 Sb.,k provedení zákona o
požární ochraně za akceschopnost a cílové početní stavy jednotek požární ochrany
obcí s územní působností,jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany a
požární technikou.
(4) Podmínky pro zabezpečení plošného pokrytí Jihočeského kraje se aktualizují podle
změn požárního nebezpečí obcí a podle akceschopnosti jednotek požární ochrany,
minimálně jedenkrát ročně.
(5) Materiál k plošnému pokrytí Jihočeského kraje jednotkami PO s navrhovanou
dislokací jednotlivých druhů a kategorií jednotek PO je zpracován s výhledem na
realizaci do konce roku 2010.

ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
Článek 9
Dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí je trvale uložena v sídle krajského
ředitelství
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je přístupna zejména
pověřeným členům orgánů kraje, obcí a kontrolním orgánům.
5
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Článek 10
Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje odpovídá za řádné vedení
dokumentace o plošném pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami PO,vyhodnocení
požárního nebezpečí jednotlivých katastrálních území obcí kraje, počty sil a prostředků
jednotek požární ochrany a její průběžnou aktualizaci v případě změn 7. Souhrnná aktualizace
dokumentace novelou nařízení se provádí v případě potřeby.
Článek 11
Pro provedení aktualizace jsou obce povinny vždy ,nebo k 15.lednu příslušného roku
počínaje rokem 2003 předložit na HZS kraje změny, které by mohly ovlivnit zabezpečení
plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami PO.
Článek 12
Ředitel HZS kraje předloží neprodleně radě kraje návrh na změnu nařízení kraje o
zabezpečení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany v případě, že se změní kritéria
rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území obce.
Článek 13
Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

ČÁST SEDMÁ
Přílohy
Příloha č. l až příloha č. 7
Jednotlivé přílohy jsou seřazeny podle abecedního pořadí správních obvodů Územních
odborů HZS Jihočeského kraje a obsahují tabulkové přehledy základních údajů plošného
pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami PO. Údaje jsou zpracovány podle územních
obvodů obcí s rozšířenou působností v tomto pořadí :

7

•

Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obce a základní tabulka
plošného pokrytí jednotkami PO pro katastrální území obce.

•

Seznam jednotek PO zabezpečující plošné pokrytí, jejich dislokaci a
předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální
území obcí.

§ 5, odst. 2 , nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
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•

Seznam jednotek PO s územní působností a jednotek PO s místní působností.

•

Seznam jednotek PO předurčených pro systém záchranných prací - dopravní
nehody,havárie a další mimořádné události.

Příloha č. 8 : Mapa Jihočeského kraje v měřítku 1 : 200 000 se zakreslenou dislokací
jednotek PO typu JPO I až JPO III.

PhDr. Jiří Vlach v.r.
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.
hejtman
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