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2
NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 2/2010
ze dne 4. ledna 2010,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí
území Stﬁedoãeského kraje jednotkami poÏární ochrany
Rada Stﬁedoãeského kraje podle § 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. b) bodu 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární
ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, (dále jen „zákon
o poÏární ochranû“) vydává toto naﬁízení:

âl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Plo‰n˘m pokrytím území Stﬁedoãeského kraje
jednotkami poÏární ochrany (dále jen „plo‰né pokrytí“)
se rozumí rozmístûní jednotek poÏární ochrany na území
Stﬁedoãeského kraje (dále jen „kraj“) pro zaji‰tûní garantované pomoci obãanÛm na území kraje v pﬁípadû poÏárÛ
a jin˘ch mimoﬁádn˘ch událostí jednotkami poÏární ochrany v souladu se zvlá‰tními právními pﬁedpisy.1)
(2) Kategorie jednotky poÏární ochrany (dále jen „jednotka“) vyjadﬁuje její pﬁedurãenost v systému plo‰ného
pokrytí pro poÏární zásah nebo záchranné práce na pﬁíslu‰ném území ve smyslu zvlá‰tního právního pﬁedpisu.2)
(3) V˘jezdem se rozumí síly a prostﬁedky, které jednotka organizuje a plánuje pro zabezpeãení úãinného zásahu v katastrálním území pro zaji‰tûní plo‰ného pokrytí.

âl. 2
Dokumentace kraje k zabezpeãení plo‰ného pokrytí
(1) K zabezpeãení plo‰ného pokrytí vede Krajsk˘
úﬁad Stﬁedoãeského kraje (dále jen „krajsk˘ úﬁad“) dokumentaci3) uvedenou v tomto naﬁízení, která obsahuje:
a) stanovení stupnû nebezpeãí katastrálních území
obcí kraje,
b) seznam jednotek zabezpeãujících plo‰né pokrytí,
jejich dislokaci a pﬁedurãení podle základní tabulky plo‰ného pokrytí území obcí kraje,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

c) cílové poãetní stavy jednotek s územní pÛsobností a jejich vybavení poÏární technikou a vûcn˘mi
prostﬁedky poÏární ochrany,
d) seznamy jednotek pﬁedurãen˘ch pro systémy záchrann˘ch prací, zejména pﬁi dopravních nehodách, Ïivelních pohromách, haváriích a pro
ochranu obyvatelstva,
e) zpÛsob, kter˘m kraj finanãnû zabezpeãí plo‰né
pokrytí (dotace ze státního rozpoãtu, financování
z rozpoãtÛ kraje a obcí) uveden˘ v ãlánku 5 tohoto naﬁízení.
(2) Dokumentace vãetnû mapy plo‰ného pokrytí je
trvale uloÏena v sídle kraje a v jednom vyhotovení také
v sídle Hasiãského záchranného sboru Stﬁedoãeského
kraje (dále jen „HZS kraje“). Je pﬁístupna zejména povûﬁen˘m ãlenÛm orgánÛ kraje a obcí a kontrolním orgánÛm.4)
(3) ¤editel HZS kraje odpovídá za ﬁádné vedení dokumentace o plo‰ném pokrytí, vyhodnocení poÏárního
nebezpeãí jednotliv˘ch katastrálních území a vybran˘ch
objektÛ kraje, poãty sil a prostﬁedkÛ jednotek a její prÛbûÏnou aktualizaci v pﬁípadû zmûn ve smyslu pﬁíslu‰n˘ch
pﬁedpisÛ.5)
(4) Pro provedení aktualizace jsou obce povinny vÏdy6)
nebo k 15. lednu pﬁíslu‰ného roku, poãínaje rokem 2010,
pﬁedloÏit HZS kraje zmûny, které by mohly ovlivnit zabezpeãení plo‰ného pokrytí. Zmûny jsou obce povinny
hlásit HZS kraje i v prÛbûhu roku.

âl. 3
Kategorie jednotek
(1) Pro úãely plo‰ného pokrytí jsou jednotky zaﬁazeny do kategorií takto:
a) jednotky s územní pÛsobností – zasahují i mimo
území zﬁizovatele (JPO I – jednotka HZS kraje,

§ 65 odst. 6 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Pﬁíloha zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 5 naﬁízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní naﬁízení vlády ã. 498/2002 Sb.
§ 17 naﬁízení vlády ã. 172/2001 Sb., ve znûní naﬁízení vlády ã. 498/2002 Sb.
§ 1 odst. 3 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
§ 1 odst. 2 vyhlá‰ky ã. 247/2001 Sb., o organizaci a ãinnosti jednotek poÏární ochrany, ve znûní vyhlá‰ky ã. 226/2005 Sb.
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JPO II – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce,
JPO III – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce),
b) jednotky s místní pÛsobností – zasahují na území
svého zﬁizovatele (JPO IV – jednotka hasiãského
záchranného sboru (dále jen „HZS“) podniku,
JPO V – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce, JPO VI – jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
podniku).
(2) Kategorizace jednotek kraje se stanoví v pﬁíloze ã. 3 tohoto naﬁízení, v níÏ je uveden seznam jednotek s územní pÛsobností a jednotek s místní pÛsobností.

âl. 4
Pﬁedurãenost jednotek pro speciální ãinnost
Pro provádûní speciálních ãinností napﬁíklad dopravní nehody, havárie nebezpeãn˘ch látek, Ïivelní pohromy, jsou z jednotek kategorií JPO I, JPO II a JPO III
vyãlenûny jednotky, které jsou k tûmto ãinnostem sv˘m
vybavením a organizací pﬁedurãeny. Seznam, základní
úkoly a vybavení takto pﬁedurãen˘ch jednotek jsou
uvedeny v dokumentaci kraje k zabezpeãení plo‰ného
pokrytí.

âl. 5
Kompenzace nákladÛ
(1) Náklady spojené se zásahy mimo jejich územní
obvod hradí jednotkám sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území
kraje jednotkami ve smyslu § 27 odst. 1 písm. d) zákona o poÏární ochranû krajsk˘ úﬁad. PoÏadavky na úhradu tûchto nákladÛ pﬁedkládají vybrané obce v souladu
s § 26 odst. 2 písm. h) tohoto zákona HZS kraje, a to
prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného územního odboru HZS
kraje.
(2) Krajsk˘ úﬁad se podílí dále ve smyslu § 27 odst. 1
písm. d) zákona o poÏární ochranû na financování akceschopnosti, poﬁízení a obnovû poÏární techniky jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí. PoÏadavky pﬁedkládají obce stejn˘m zpÛsobem a na základû
téhoÏ ustanovení zákona, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto ãlánku. V˘‰e poskytnut˘ch pﬁíspûvkÛ pﬁímo závisí
na objemu finanãních prostﬁedkÛ pﬁidûlen˘ch na pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní rok z rozpoãtu Ministerstva vnitra –
Generálního ﬁeditelství HZS a na ãerpání povinnû vyplácen˘ch náhrad za zásahy mimo územní obvod u vybran˘ch obcí.
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(3) V˘‰e pﬁidûlen˘ch prostﬁedkÛ, pravidla pro jejich
vyuÏití a zpÛsob vyúãtování jsou Ministerstvem vnitra –
Generálním ﬁeditelstvím HZS kaÏdoroãnû upﬁesÀovány
podmínkami pro poskytování a pouÏití úãelové neinvestiãní dotace z rozpoãtu HZS do rozpoãtu krajÛ na v˘daje
jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí.
(4) PoÏadavky na poskytnutí úãelové neinvestiãní
dotace z rozpoãtu kraje na základû Ïádostí vybran˘ch
obcí podan˘ch ve smyslu ãl. 5 odst. 1 a návrhy na poskytnutí úãelové neinvestiãní dotace na vybavení jednotek
sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ vybran˘ch obcí, které mají
územní pÛsobnost v kraji s ohledem na poãet zásahÛ mimo územní obvod obce, kategorii jednotky nebo její pﬁedurãenost pro záchranné a likvidaãní práce, a dále na
podporu zaji‰tûní jejich akceschopnosti ve smyslu ãl. 5
odst. 2. pﬁedkládá ﬁeditel HZS kraje krajskému úﬁadu
nejménû jedenkrát roãnû.

âl. 6
Spolupráce k zaji‰tûní plo‰ného krytí
(1) Pﬁi zaji‰tûní plo‰ného pokrytí obce, právnické
osoby, podnikající fyzické osoby a HZS kraje vzájemnû
spolupracují.
(2) V pﬁípadû potﬁeby uzavírá HZS kraje s obcemi,
právnick˘mi osobami a podnikajícími fyzick˘mi osobami za úãelem zaji‰tûní plo‰ného pokrytí smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci.

âl. 7
Závûreãná ustanovení
(1) V˘stavba a organizace jednotek pro systém plo‰ného pokrytí se od úãinnosti tohoto naﬁízení realizuje
postupnû tak, aby plná garance záchrany ÏivotÛ a majetku obãanÛ podle základní tabulky plo‰ného pokrytí byla
dosaÏena nejpozdûji v roce 2010. Orgány obcí a státní
správy na úseku poÏární ochrany jsou povinny v zájmu
záchrany ÏivotÛ a majetku obãanÛ soustavnû vytváﬁet
podmínky k realizaci plo‰ného pokrytí.
(2) Pﬁi zji‰tûní poru‰ení povinností stanoven˘ch tímto naﬁízením je Rada Stﬁedoãeského kraje oprávnûna
uãinit na návrh ﬁeditele HZS kraje odpovídající opatﬁení
tak, aby nedo‰lo k ohroÏení Ïivota, zdraví a majetku obãanÛ kraje.
(3) Aktuální dokumentace kraje k zabezpeãení plo‰ného pokrytí je k dispozici na krajském úﬁadû a na ﬁeditelství HZS kraje.
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(4) Naﬁízení Stﬁedoãeského kraje ã. 5/2002 ze dne
12. srpna 2002, kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení plo‰ného pokrytí území Stﬁedoãeského kraje jednotkami poÏární ochrany, vãetnû pﬁíloh ã. 1, 2, 3 a 4 se
zru‰uje.
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(5) Toto naﬁízení bylo vydáno usnesením Rady Stﬁedoãeského kraje ã. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem následujícím po dni jeho
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Stﬁedoãeského
kraje.

MUDr. David Rath
hejtman
v z. Ing. Marcel Hrabû v. r.
námûstek hejtmana

