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2
NA¤ÍZENÍ

Královéhradeckého kraje ã. 2/2004
ze dne 25. února 2004,
kter˘m se vydává poplachov˘ plán kraje
Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona ã. 133/1985 Sb.,
o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a ve
smyslu § 4 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení
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, schválila sv˘m usnesením dne
25. února 2004 vydání tohoto závazného nafiízení:
âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Poplachov˘ plán Královéhradeckého kraje (dále
jen „poplachov˘ plán“) slouÏí k zabezpeãení souãinnosti
jednotek poÏární ochrany (dále jen „jednotek PO“)
a sloÏek integrovaného záchranného systému (dále jen
„sloÏek IZS“) v kraji pfii ha‰ení poÏárÛ, provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací na území kraje, pfii poskytování pomoci mezi kraji a poskytování pomoci do sousedního státu. Dále stanovuje povolávání jednotek PO
a sloÏek IZS, zpÛsob vyhla‰ování stupÀÛ poplachového
plánu a upravuje ãinnost ohla‰oven poÏáru a operaãních
a informaãních stfiedisek Hasiãského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“).
(2) Poplachov˘ plán kraje obsahuje:
a) PoÏární poplachov˘ plán Královéhradeckého
kraje (ãást první)
b) Poplachov˘ plán integrovaného záchranného
systému Královéhradeckého kraje1) (ãást druhá).

âÁST PRVNÍ
POÎÁRNÍ POPLACHOV¯ PLÁN KRAJE
âl. 2
Zásady souãinnosti jednotek PO
(1) Jednotky PO pÛsobí zejména v rámci sv˘ch hasebních obvodÛ. Hasebním obvodem jednotek PO HZS kraje
a jednotek PO sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vybrané obce je
území, pro které je jednotka PO pfiedurãena plo‰n˘m pokrytím jednotek na území Královéhradeckého kraje2) nebo
jejich pfiedurãeností pro záchranné práce, napfi. pfii dopravních nehodách a na havárie s v˘skytem nebezpeãn˘ch látek.
Hasebním obvodem jednotek PO sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce, hasiãského záchranného sboru podniku a sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ podniku je území jejich
zfiizovatele (dále jen „místnû pfiíslu‰ná jednotka“).
(2) Zafiazení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo
objekty do prvního stupnû poÏárního poplachového plánu (dále jen „stupeÀ poplachu“) je stanoveno v Operativní dokumentaci poplachového plánu a vychází z hasebních obvodÛ jednotek PO a z plo‰ného pokrytí.
(3) Zafiazení jednotek PO do jednotliv˘ch stupÀÛ
poplachu se stanoví v operativní dokumentaci operaãních a informaãních stfiedisek HZS kraje s respektováním poÏadavku na poãet jednotek PO v jednotliv˘ch
stupních poplachu (ãl. 4 tohoto nafiízení) nebo aktuálnû
podle potfieb operaãního fiízení.3) V kterémkoliv stupni
poplachu pfii potfiebû speciální poÏární techniky lze pro
úãely zásahu vyuÏít jednotky PO bez respektování jejich
hasebních obvodÛ a místní pfiíslu‰nosti.
(4) Pfiíslu‰n˘ v˘pis z Operativní dokumentace poplachového plánu, obsahující v˘ãet jednotek PO pro první
stupeÀ poplachu, obdrÏí ohla‰ovny poÏárÛ obcí a práv-

§ 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 zákona
ã. 320/2002 Sb.
Nafiízení Královéhradeckého kraje ã. 1/2002, kter˘m se stanovují podmínky zaji‰tûní plo‰ného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami
poÏární ochrany a jejich zabezpeãení.
3)
§ 70 odst. 3 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
1)

2)
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nické a podnikající fyzické osoby, které zfiizují jednotku
PO.4)
(5) Pokud je jednotka PO hasiãského záchranného
sboru podniku nebo jednotka PO sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ podniku trvale pfiedurãena pro zásah mimo území
svého zfiizovatele, je zpÛsob a obsah její souãinnosti uveden v dohodû mezi zfiizovatelem jednotky PO a HZS
kraje. V této dohodû se stanoví podmínky souãinnosti
a síly a prostfiedky, které jednotka PO poskytuje.
âl. 3
Operaãní fiízení a povolávání jednotek
(1) Pro úãely operaãního fiízení a povolávání jednotek PO5) ke zdolávání poÏárÛ a k záchrann˘m pracím
(dále jen „zásah“) na území kraje, a pro poskytování pomoci mezi kraji a sousedními státy, zfiizuje HZS kraje
krajské operaãní a informaãní stfiedisko. Podle potfieby
jsou zfiizována také územnû pfiíslu‰ná operaãní a informaãní stfiediska (dále jen „operaãní stfiediska“), která
plní úkoly podle zvlá‰tního právního pfiedpisu6) a jsou
stál˘mi orgány pro koordinaci sloÏek integrovaného záchranného systému.
(2) Ohla‰ovny poÏárÛ povolávají jednotky PO4) k zásahu podle poÏadavkÛ operaãního stfiediska nebo podle
fiádu ohla‰ovny poÏárÛ.7)
(3) Pro potfieby území Královéhradeckého kraje
jsou zfiízena tato územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska:
a) HZS kraje – krajské fieditelství v Hradci Králové
pro potfiebu území správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Hradec Králové a Nov˘ BydÏov,
b) HZS kraje územního odboru Jiãín pro potfiebu
území správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Jiãín, Hofiice a Nová Paka,
c) HZS kraje územního odboru Náchod pro potfiebu území správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Náchod, Broumov, Jaromûfi a Nové
Mûsto nad Metují,
d) HZS kraje územního odboru Rychnov nad
KnûÏnou pro potfiebu území správních obvodÛ
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obcí s roz‰ífienou pÛsobností Rychnov nad KnûÏnou, Dobru‰ka a Kostelec nad Orlicí,
e) HZS kraje územního odboru Trutnov pro potfiebu území správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností Trutnov, DvÛr Králové nad Labem
a Vrchlabí.
(4) PÛsobnost operaãního stfiediska pro potfieby území kraje vykonává krajské operaãní stfiedisko HZS kraje
(dále jen „krajské operaãní stfiedisko“) se sídlem v Hradci Králové.
(5) Ve zvlá‰tních pfiípadech je moÏné na základû
rozhodnutí fieditele HZS kraje k plnûní úkolÛ krajského
operaãního stfiediska kraje vyuÏít kterékoliv územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko.
(6) Povolání jednotek PO se fiídí následujícími zásadami:
a) jednotky PO urãené k zásahu v jednotliv˘ch
stupních poplachu povolává operaãní stfiedisko
územnû pfiíslu‰né k místu zásahu,
b) pokud jednotka PO potfiebná k zásahu nenáleÏí
do územní pÛsobnosti tohoto operaãního stfiediska, vyÏaduje jednotku PO operaãní stfiedisko
územnû pfiíslu‰né k místu zásahu u operaãního
stfiediska územnû pfiíslu‰ného k místu dislokace
poÏadované jednotky PO,
c) krajské operaãní stfiedisko povolává k místu zásahu jednotky PO, které jsou vyãlenûny do jeho
pfiímé pÛsobnosti.
(7) Pfii povolávání jednotek PO k zásahu se operaãní
stfiediska fiídí platn˘mi právními pfiedpisy a závazn˘mi
pokyny HZS kraje.
(8) K zásahu mimo svÛj hasební obvod mÛÏe b˘t
územnû pfiíslu‰n˘m operaãním stfiediskem8) povolána také jednotka PO jiného územního obvodu v pfiípadû, kdy
není moÏné povolat poplachov˘m plánem zafiazenou
jednotku PO nebo na základû její pfiedurãenosti.9)
(9) PoÏadavky na mezikrajskou v˘pomoc pfii zdolávání poÏárÛ a dal‰ích mimofiádn˘ch událostí v prvním

§ 13 nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
§ 4 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
Napfi. § 5 zákona ã. 239/2000 Sb., § 73 zákona ã. 133/1985 Sb., § 13 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrovaného
záchranného systému.
7)
§ 35 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci), a § 13
nafiízení ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
8)
§ 11 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
9)
§ 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
4)
5)
6)
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stupni poplachu budou uplatÀovány prostfiednictvím
územnû pfiíslu‰n˘ch operaãních stfiedisek, ve druhém
a vy‰‰ím stupni poÏárního poplachu pak krajsk˘mi operaãními stfiedisky hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ krajÛ,
a to na základû uzavfien˘ch dohod o souãinnosti mezi
HZS sousedních krajÛ. Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko oznámí vyslání jednotek PO mimo území kraje
krajskému operaãnímu stfiedisku.
(10) HZS kraje vede Seznam dohod o souãinnosti
jednotek PO mezi sousedními hasiãsk˘mi záchrann˘mi
sbory krajÛ podle odstavce 9.
(11) Povolávání jednotek PO mimo území kraje nad
rámec uzavfien˘ch dohod a pfii pomoci kraje jinému státu koordinuje krajské operaãní stfiedisko po dohodû
s operaãním a informaãním stfiediskem Ministerstva
vnitra – Generálního fieditelství Hasiãského záchranného sboru âeské republiky.
(12) VyÏádání nasazení jednotek PO z úrovnû Ministerstva vnitra provádí operaãní a informaãní stfiedisko
Ministerstva vnitra – Generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âeské republiky prostfiednictvím
krajského operaãního stfiediska.
(13) Povolání jednotek PO kraje k zásahu mimo území âeské republiky provádí na Ïádost operaãního a informaãního stfiediska generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âeské republiky krajské operaãní
stfiedisko.
âl. 4
Stupnû poplachu a jejich vyhla‰ování
(1) V rámci poplachového plánu se vyhla‰ují ãtyfii
stupnû poplachu pro místo zásahu nebo území zasaÏené
mimofiádnou událostí, pfiiãemÏ ãtvrt˘ stupeÀ poplachu,
kter˘ je oznaãován jako zvlá‰tní, je stupnûm nejvy‰‰ím.
(2) StupeÀ poplachu pro místo zásahu se stanoví
podle potfieby nasazení sil a prostfiedkÛ jednotek PO
a popfiípadû dal‰ích sloÏek integrovaného záchranného
systému nutn˘ch ke zdolávání poÏárÛ, k záchrann˘m a likvidaãním pracím pfii mimofiádn˘ch událostech, pfiiãemÏ
operaãní stfiedisko posuzuje pro vyhlá‰ení stupnû poplachu závaÏnost mimofiádné události podle pfiijaté zprávy
10)
11)
12)
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o mimofiádné události nebo podle poÏadavkÛ velitele
zásahu.
(3) Povolání potfiebného poãtu sil a prostfiedkÛ jednotek PO musí b˘t v rámci vyhlá‰eného stupnû poplachu
pfiizpÛsobeno reálné situaci a mimofiádné události, jeÏ
vyhlá‰ení pfiíslu‰ného stupnû vyvolala. StupeÀ poplachu
pro dané místo zásahu mÛÏe b˘t zmûnûn rozhodnutím
velitele zásahu podle potfieby sil a prostfiedkÛ.
(4) V jednotliv˘ch stupních poplachu zasahuje na
místû zásahu uveden˘ poãet jednotek PO:
a) první stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení nejv˘‰e ãtyfi jednotek PO,
b) druh˘ stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení
nejv˘‰e desíti jednotek PO,
c) tfietí stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení nejv˘‰e patnácti jednotek PO,
d) zvlá‰tní stupeÀ poplachu pfiedpokládá nasazení
více neÏ patnácti jednotek PO.
(5) Jednotlivé stupnû poplachu se kromû odstavcÛ
2 a 4 hodnotí rozsahem mimofiádné události, úrovní fiízení zásahu a koordinací sloÏek integrovaného záchranného systému podle právního pfiedpisu.10)
âl. 5
âinnost ohla‰oven poÏárÛ
(1) Ohla‰ovny poÏárÛ obcí11) nebo právnick˘ch
a podnikajících osob12) se pfii své ãinnosti fiídí fiádem
ohla‰ovny poÏárÛ.7) Úlohou ohla‰ovny poÏárÛ je zejména:
a) pfiijímat hlá‰ení o vzniku poÏárÛ nebo jiné mimofiádné události v obci nebo podniku,
b) vyhlásit poÏární poplach místní jednotce PO,
c) oznámit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost
na územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko.
(2) Ohla‰ovna poÏárÛ musí b˘t oznaãená tabulkou
s nápisem „OHLA·OVNA POÎÁRÒ“.
(3) Obec zfiizuje také potfiebn˘ poãet míst, odkud lze
hlásit poÏár telefonní linkou ãíslo 150 nebo 112 a ze kter˘ch
lze ohlásit poÏár na územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko.
Tato místa se oznaãují tabulkou s nápisem „ZDE HLA·TE POÎÁR“ nebo symbolem telefoního ãísla „150“.

§ 20 vyhlá‰ky ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrovaného záchranného systému.
§ 27 odst. 1 písm. j) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
§ 35 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb. , o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
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Uveden˘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 jimi mohou
b˘t vefiejné telefonní stanice nebo automaty.
(4) Pokud ohla‰ovna poÏáru pouÏívá k vyhlá‰ení poÏárního poplachu jednotce sirény,13) provádí se:
a) signálem „POÎÁRNÍ POPLACH“, kter˘ je vyhla‰ován pfieru‰ovan˘m tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
b) signálem „POÎÁRNÍ POPLACH“ vyhla‰ovan˘m elektronickou sirénou (napodobuje hlas
trubky troubící tón „HO – ¤Í“, „HO – ¤Í“) po
dobu jedné minuty.
(5) Stanice HZS kraje nejsou ohla‰ovnami poÏárÛ ve
smyslu právních pfiedpisÛ,11),12) ale jsou místem, kde lze
ohlásit poÏár nebo jinou mimofiádnou událost.
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âl. 8
Smluvní vztahy k zaji‰tûní sil a prostfiedkÛ
(1) Aktuální pfiehled sil a prostfiedkÛ pro potfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací, zaji‰tûn˘ch na základû
smluvních vztahÛ s fyzick˘mi a právnick˘mi osobami,
a to vãetnû zpÛsobu jejich povolávání, je veden u HZS
kraje a je uloÏen na operaãních stfiediscích.
(2) SloÏky ohla‰ují operaãním stfiediskÛm podle územní pÛsobnosti uveden˘m v ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení zmûny nutné pro aktuálnost informací obsaÏen˘ch v dokumentech „V˘ãet spojení na základní sloÏky“ a „Pfiehled sil
a prostfiedkÛ ostatních sloÏek a pfiehled sil a prostfiedkÛ
pro potfieby záchrann˘ch a likvidaãních prací na základû
smluvních vztahÛ a zpÛsob jejich povolávání“.
âl. 9
ZpÛsob povolávání a vyrozumívání sloÏek

âÁST DRUHÁ
POPLACHOV¯ PLÁN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE
âl. 6
PouÏití a obsah
Poplachov˘ plán integrovaného záchranného systému
kraje (dále jen „poplachov˘ plán IZS“) se pouÏije v pfiípadû, pokud u mimofiádné události musí spoleãnû zasahovat
dvû a více sloÏek integrovaného záchranného systému (dále jen „sloÏky“) a v souladu s právním pfiedpisem.14)
âl. 7
Spojení na základní a ostatní sloÏky
(1) Pfiehled spojení na základní sloÏky, které obsahuje zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na
místa trvalé obsluhy a vedoucí sloÏek, ktefií rozhodují
o vyslání sil a prostfiedkÛ základních a ostatních sloÏek,
vede HZS kraje a je uloÏen na operaãních stfiediscích.
(2) Informaãní systém obsahuje spojení na základní
sloÏky a je dûlen podle územní pÛsobnosti územnû pfiíslu‰n˘ch operaãních a informaãních stfiedisek v souladu
s ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení.
13)
14)
15)

(1) Vedoucí sloÏek, ãlenové krizov˘ch ‰tábÛ a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zahrnutí do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu,
oznamují HZS kraje druh komunikaãních prostfiedkÛ
a zpÛsob jejich pouÏití k zaji‰tûní okamÏitého vyrozumûní nebo povolání.
(2) Územnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko podle ãl. 3
odst. 3 vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek, ãleny krizov˘ch ‰tábÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností a právnické
a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu
kraje nebo vnûj‰ího havarijního plánu za uÏití komunikaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1, a to na základû rozhodnutí pfiíslu‰ného starosty obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo
jím povûfiené osoby.
(3) Krajské operaãní stfiedisko vyrozumívá a povolává vedoucí sloÏek na úrovni kraje, ãleny krizového ‰tábu
kraje a právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté
do havarijního plánu kraje nebo vnûj‰ího havarijního
plánu za uÏití komunikaãních prostfiedkÛ dle odstavce 1,
a to na základû rozhodnutí hejtmana kraje nebo jím povûfiené osoby.
(4) Îádost o povolání ãlenÛ pfiíslu‰ného krizového
‰tábu mÛÏe dát rovnûÏ fiídící dÛstojník HZS kraje za
podmínek stanoven˘ch právním pfiedpisem.15)

§ 10 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.
§ 19 odst. 3 a 4 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrovaného záchranného systému.
Napfi. § 11 vyhlá‰ky Ministerstva vnitra ã. 328/2001 Sb., o nûkter˘ch podrobnostech k zabezpeãení integrovaného záchranného systému.

âástka 1/2004

Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje

(5) Plán povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tábu kraje je veden u krajského
operaãního stfiediska HZS kraje a je prÛbûÏnû aktualizován krajsk˘m operaãním stfiediskem, které jej po kaÏdé
aktualizaci poskytuje hejtmanovi kraje a sekretariátu
krizového ‰tábu kraje. Obdobn˘m zpÛsobem postupují
územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vÛãi starostÛm obcí
s roz‰ífienou pÛsobností v jejich územní pÛsobnosti dle
ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení pfii vedení a aktualizaci plánÛ
povolávání a vyrozumívání vedoucích sloÏek a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛsobností.
âÁST T¤ETÍ
âl. 10
Operativní dokumentace poplachového plánu
(1) Operativní dokumentací poplachového plánu
(dále jen „operativní dokumentace“) jsou:
a) karty obcí a objektÛ kraje se zafiazením jednotek
PO v jednotliv˘ch stupních poplachu,
b) seznam uzavfien˘ch dohod s právnick˘mi nebo
podnikajícími fyzick˘mi osobami, které zfiizují
jednotky,
c) seznam dohod o souãinnosti jednotek PO mezi
sousedícími 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 sloÏek
a ãlenÛ krizového ‰tábu obcí s roz‰ífienou pÛsobností.
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(4) Operativní dokumentace plánu je pfiístupná
hejtmanovi kraje, povûfien˘m ãlenÛm orgánÛ kraje nebo starostÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností, povûfien˘m
ãlenÛm orgánÛ obcí, vedoucím sloÏek a kontrolním orgánÛm.16)
âl. 11
Pfiechodná a závûreãná ustanovení
(1) HZS kraje zabezpeãí nejpozdûji do 60 dnÛ od nabytí úãinnosti nafiízení k poplachovému plánu dotãen˘m
orgánÛm kraje a dotãen˘m orgánÛm obcí s roz‰ífienou
pÛsobností zaslání potfiebn˘ch v˘pisÛ z operativní dokumentace a z pfiílohy ã. 1 pro potfiebu ãinnosti ohla‰ovny
poÏárÛ a pro ãinnost krizov˘ch ‰tábÛ.
(2) HZS kraje odpovídá za fiádné vedení operativní
dokumentace a v pfiípadû zmûn zabezpeãuje její prÛbûÏnou aktualizaci ve smyslu pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ.17) Tato aktualizace nab˘vá platnosti dnem podpisu
hejtmanem kraje na originálním v˘tisku operativní dokumentace.
(3) HZS kraje zabezpeãí oznámení pfiíslu‰n˘ch zmûn
dotãen˘m subjektÛm nejpozdûji do 30 dnÛ od nabytí
platnosti pfiíslu‰né aktualizace.
(4) Obce, právnické a fyzické osoby a sloÏky zafiazené v tomto poplachovém plánu a operativní dokumentaci jsou povinny HZS kraje minimálnû jednou roãnû, a to
k datu 30. dubna pfiíslu‰ného roku, písemnû potvrdit
údaje uvedené v poplachovém plánu a operativní dokumentaci, bezprostfiednû pak ohlásit údaje, které mohou
ovlivnit funkãnost poplachového plánu a operativní dokumentace.

(2) Operativní dokumentace je po obsahové stránce
ãlenûna do dílãích ãástí dle územní pÛsobnosti operaãních stfiedisek uveden˘ch v ãl. 3 odst. 3 tohoto nafiízení.
Územnû pfiíslu‰ná operaãní stfiediska vedou aktuální
znûní uveden˘ch dílãích ãástí operativní dokumentace.

(5) Tímto nafiízením nejsou dotãeny povinnosti fyzick˘ch osob, právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzick˘ch osob dle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

(3) Úplné znûní operativní dokumentace za cel˘ kraj
je v aktuálním stavu trvale uloÏeno na krajském operaãním stfiedisku.

(6) Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem
následujícím po dni jeho vyhlá‰ení ve Vûstníku právních
pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje.

Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje
Ing. Vladimír Derner, v. r.
1. námûstek hejtmana kraje
16)
17)

§ 17 Nafiízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní Nafiízení vlády ã. 498/2002 Sb.
Napfi. § 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany.

