NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
1/2020
ze dne 19. 3. 2020,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), na základě ustanovení § 27 odst. 2
písm. b) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o požární ochraně“) vydává toto nařízení:
Článek 1
Základní pojmy
(1) Plošným pokrytím území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“) se
rozumí rozmístění jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) na území kraje pro zajištění
garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami
PO v souladu se zvláštními právními předpisy1).
(2) Kategorie jednotky PO vyjadřuje její předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo
záchranné práce v souvislosti s její působností na území ve smyslu zvláštního právního předpisu 2).
(3) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které jednotka PO organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného
zásahu v katastrálním území pro zajištění plošného pokrytí
Článek 2
Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí
(1) K zabezpečení plošného pokrytí vede Krajský úřad Jihočeského kraje (dál jen „krajský úřad“) dokumentaci 3)
uvedenou v tomto nařízení, která obsahuje:
a) stanovené stupně nebezpečí katastrálních území obcí Jihočeského kraje v souladu s právním předpisem
uvedené v příloze č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 a 7/1 tohoto nařízení,
b) přiřazení jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí v jednotlivých katastrálních územích obcí
Jihočeského kraje uvedené v příloze č. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 a 7/2 tohoto nařízení,
c) seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a jejich předurčení podle základní
tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální území obcí Jihočeského kraje uvedený v příloze
č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 a 7/3 tohoto nařízení,
d) seznamy jednotek PO předurčených pro systémy provádění záchranných prací, zejména při dopravních
nehodách, živelních pohromách a haváriích uvedené v příloze č. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 a 9
tohoto nařízení;
e) informace pod písmenem a) až d), zpracované po katastrálních územích jednotlivých obcí s rozšířenou
působností v rámci daného území okresu Jihočeského kraje a uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9
tohoto nařízení;
f) početní stavy jednotek PO s územní působností a místní působností a jejich vybavení požární technikou
a věcnými prostředky požární ochrany podle právního předpisu 4), uvedené v příloze č. 8 tohoto nařízení,
g) seznam jednotek PO specializovaných k vybraným opatřením k ochraně obyvatelstva uvedený v příloze
č. 10 tohoto nařízení,
h) způsob, kterým se Jihočeský kraj finančně podílí na zabezpečení plošného pokrytí (dotace ze státního
rozpočtu, financování z rozpočtů kraje a obcí) uvedené v článku 5 tohoto nařízení,
i) vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek PO, uvedené v příloze č. 1,
2, 3, 4, 5, 6 ,7 (list 1-3) a 8 jsou aktuální k datu vydání tohoto nařízení; aktuální údaje o vybavenosti
1)

§ 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.
3)
§ 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Příloha č. 4 a č. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů.
2)

vede Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) v operativní dokumentaci
v systému IKIS II.
(2) Dokumentace, včetně mapy plošného pokrytí, je trvale uložena v sídle Jihočeského kraje a v jednom
vyhotovení v sídle HZS kraje. Je přístupna zejména pověřeným členům orgánů kraje a obcí a kontrolním
orgánům5).
(3) Ředitel HZS kraje odpovídá za řádné vedení dokumentace o plošném pokrytí, vyhodnocení požárního
nebezpečí jednotlivých území obcí a jejich částí a vybraných objektů v kraji, počty sil a prostředků jednotek
PO a její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných předpisů6) v případě změn. Souhrnná aktualizace
dokumentace novelou nařízení se provádí v případě potřeby, a to jednou ročně vždy k 1. březnu příslušného
roku.
(4) Pro provedení aktualizace jsou obce povinny bezodkladně7) nebo k 15. lednu příslušného roku, předložit na
HZS kraje změny, které by mohly ovlivnit zabezpečení plošného pokrytí. Změny jsou obce povinny hlásit
na HZS kraje i v průběhu roku.
(5) Ředitel HZS kraje předloží neprodleně radě kraje návrh na změnu nařízení kraje o zabezpečení plošného
pokrytí nebo jeho příloh v případě, že se změní kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí území
obce8).
Článek 3
Kategorie jednotek požární ochrany
(1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky PO (dále jen „JPO“) zařazeny do kategorií takto:
a) jednotky s územní působností - zasahují i mimo území zřizovatele (JPO I - jednotka HZS kraje, JPO II jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce),
b) jednotky s místní působností - zasahují na území svého zřizovatele (JPO IV - jednotka hasičského
záchranného sboru podniku, JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, JPO VI - jednotka
sboru dobrovolných hasičů podniku).
(2) Kategorizace JPO Jihočeského kraje se stanovuje podle stupně nebezpečí na území zřizovatelské obce
a případnou potřebností na ostatním území kraje a je dána přílohou č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 a 8
tohoto nařízení, ve které je uveden Seznam JPO s územní působností a jednotek s místní působností.
Článek 4
Předurčenost jednotek požární ochrany pro speciální činnost
Pro provádění speciálních činností, jako jsou například dopravní nehody, havárie nebezpečných látek, živelní
pohromy, jsou z kategorií JPO I, JPO II a JPO III vyčleněny jednotky, které jsou k těmto činnostem předurčeny
svým vybavením a organizací. Seznam, základní úkoly a vybavení takto předurčených JPO je uveden v příloze
č. 9 tohoto nařízení.
Článek 5
Kompenzace nákladů
(1) Zřizovatel JPO, které byla v plošném pokrytí určena územní působnost, může požádat krajský úřad, který
územní působnost v plošném pokrytí určil, o finanční dotaci na:
a) odbornou přípravu velitelů JPO, jejich zástupců, velitelů družstev, strojníků a obsluh požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany,
b) zásahy mimo územní obvod obce,
c) věcné vybavení neinvestiční povahy a investiční výdaje na pořízení a obnovu požární techniky,
d) udržení akceschopnosti.

5)

§ 17 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
7)
§1 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
8)
§1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů.
6)

(2) Zřizovatel JPO nezařazené do plošného pokrytí kraje nebo zřizovatel JPO s místní působností, která není
předurčena k zásahu mimo území zřizovatele, může podle odstavce 1 žádat o dotaci na výdaje uvedené
v odstavci 1 písm. a) a b).
(3) Dotace podle čl. 5 odst. 1 a 2 se JPO určí v závislosti na objemu finančních prostředků, který byl v rozpočtu
kraje pro tento účel vyčleněn a početním stavu JPO, které cestou svého zřizovatele požádaly
o dotaci na výdaje uvedené v odstavci 1 písmene a) až c) a početním stavu jednotek, které cestou svého
zřizovatele požádaly o dotaci na výdaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a b). O dotaci mohou požádat
i zřizovatelé JPO, kteří vytvořili společnou JPO podle § 69a zákona.
(4) Ředitel HZS kraje předkládá orgánům Jihočeského kraje nejméně jedenkrát ročně konečné souhrnné návrhy
na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě žádostí zřizovatelů JPO ve smyslu odstavců
1 až 3 a návrhy pro vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, které mají územní
působnost v kraji, s ohledem na počet zásahů mimo území obce, kategorii jednotky sboru dobrovolných
hasičů vybrané obce nebo její předurčenost pro záchranné práce, pro podporu zajištění jejich
akceschopnosti, včetně podpory zajištění akceschopnosti k plnění úkolů na ochranu obyvatelstva při
mimořádných událostech a návrhy na kompenzaci nákladů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
spojených se zásahy ve smyslu § 27 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně.
Článek 6
Spolupráce obcí, právnických osob, podnikajících fyzických osob
(1) Při zajištění plošného pokrytí území obce vzájemně spolupracují právnické osoby, podnikající fyzické osoby
obce a HZS kraje.9)
(2) V zájmu zajištění plošného pokrytí kraje JPO uzavírá v případě potřeby HZS kraje s obcemi, právnickými
osobami a podnikajícími fyzickými osobami smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Výstavba a organizace JPO pro systém plošného pokrytí území Jihočeského kraje bude od účinnosti tohoto
nařízení probíhat postupně tak, aby účinná ochrana života a zdraví občanů a majetku podle základní tabulky
plošného pokrytí kraje byla zajišťována průběžně podle finančních možností a plně dosažena nejpozději
v roce 2021. Orgány státní správy a samosprávy jsou při výkonu své působnosti na úseku požární ochrany
povinny v zájmu účinné ochrany životů a zdraví občanů a majetku soustavně vytvářet podmínky k realizaci
plošného pokrytí.
(2) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto nařízením, je Rada Jihočeského kraje, na návrh ředitele
HZS kraje, oprávněna učinit odpovídající opatření tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života a majetku
občanů Jihočeského kraje.
(3) Tímto nařízením se ruší Nařízení Jihočeského kraje č. 1/2017 ze dne 9. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany k zabezpečení
plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany.
(4) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 204/2020/RK-93 ze dne 19. 3. 2020
a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

JUDr. Josef Knot, MBA v.r.
první náměstek hejtmanky

9)

Mgr. Ivana Stráská v.r.
hejtmanka

§ 69a odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

