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NA¤ÍZENÍ
Stﬁedoãeského kraje ã. 3/2010
ze dne 4. ledna 2010,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení zdrojÛ vody
k ha‰ení poÏárÛ na území Stﬁedoãeského kraje
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 2 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
Toto naﬁízení stanoví podmínky k zabezpeãení vodních zdrojÛ k ha‰ení poÏárÛ na území Stﬁedoãeského
kraje. Naﬁízení se vztahuje na v‰echny obce, fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kter˘m
je podle právních pﬁedpisÛ1) stanovena povinnost obstarávat a udrÏovat v pouÏitelném stavu vodní zdroje k ha‰ení vznikl˘ch poÏárÛ.

âl. 2
Vymezení pojmÛ
Pro úãely tohoto naﬁízení jsou za zdroje vody urãené
pro ha‰ení poÏárÛ povaÏovány:
a) umûl˘ vodní zdroj – objekt, kter˘ byl pro tento
úãel zámûrnû budován, napﬁ. poÏární nádrÏ, poÏární studna, poÏární vodovod.2) Umûl˘m vodním
zdrojem je i rozvod vody pro v˘robní technologii,
nebo místní vodovodní síÈ, jsou-li opatﬁeny technick˘m zaﬁízením pro odbûr vody k ha‰ení poÏáru (v˘tokov˘mi stojany, nadzemními a podzemními hydranty),
b) pﬁirozen˘ vodní zdroj – vodní tok nebo vodohospodáﬁské dílo, které nebylo zámûrnû budováno
pro potﬁeby poÏární ochrany, ale svou vydatností
nebo zásobou vody vyhovuje potﬁebám jednotek
poÏární ochrany,
c) odbûrní místo – místo na potrubním rozvodu,
osazené zaﬁízením k odbûru vody pro ha‰ení mobilní poÏární technikou nebo technick˘mi prostﬁedky poÏární ochrany,
1)
2)
3)

d) poÏární hradítko – jednoduché technické zaﬁízení, kter˘m lze na pﬁedem urãeném místû vytvoﬁit
na vodním toku pﬁepáÏku, která slouÏí k jímání
vody pro potﬁeby ha‰ení poÏáru,
e) ãerpací stanovi‰tû – zpevnûná plocha, která umoÏÀuje pﬁistavení nebo umístûní poÏární techniky
urãené k odbûru vody z vodního zdroje.

âl. 3
PoÏadavky na pouÏitelnost vodních zdrojÛ
(1) Vlastník, uÏivatel nebo správce zdrojÛ vody pro
ha‰ení poÏárÛ, ãerpacích stanovi‰È a místních komunikací pro pﬁíjezd k nim, je povinen udrÏovat tyto vodní zdroje v takovém stavu, aby bylo umoÏnûno pouÏití poÏární
techniky a ãerpání vody pro ha‰ení poÏárÛ.
(2) Obec stanoví zdroje vody pro ha‰ení poÏáru a dal‰í zdroje vody pro ha‰ení poÏáru pro katastrální území
pﬁíslu‰né obce. Pﬁehled o zdrojích vody a dal‰ích zdrojích vody pro ha‰ení poÏáru a podmínky jejich trvalé
pouÏitelnosti zapracuje obec v souladu s právními pﬁedpisy3) do poÏárního ﬁádu obce. Pﬁehled o urãení zdrojÛ
vody a dal‰ích zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏáru a záchranné práce v souladu s právními pﬁedpisy poskytne
obec pro zpracování dokumentace krajskému ﬁeditelství HZS.
(3) Kontrolu provozuschopnosti poÏárního vodovodu provádí vlastník, uÏivatel nebo správce vodovodní sítû nejménû jedenkrát roãnû, pokud není s ohledem na
podmínky provozu stanovena doba krat‰í. S v˘sledkem
kontroly je povinen obec seznámit. Obec uloÏí vlastníku,
provozovateli nebo správci vodovodní sítû opatﬁení
k odstranûní závad, které brání vyuÏití vodovodu pro potﬁeby poÏární ochrany.
(4) Vlastník, uÏivatel nebo správce vodního zdroje je
povinen respektovat rozhodnutí obce, kter˘m urãila zdroj
vody k ha‰ení poÏáru a strpût omezení, která s vyuÏitím
vodního zdroje pro tento úãel souvisí. Tímto ustanove-

§ 5, § 17 a § 29 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
âSN 730873 – PoÏární bezpeãnost staveb – zásobování poÏární vodou.
§ 15 odst. 1 písm. e) a f) naﬁízení vlády ã.172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû, ve znûní naﬁízení vlády ã. 498/2002 Sb.
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ním nejsou dotãena práva vlastníka nebo uÏivatele na
náhradu ‰kody a vûcn˘ch v˘dajÛ v souladu se zákonem
o poÏární ochranû.

(8) Pﬁi budování a rekonstrukcích vodovodních sítí
upﬁednostÀuje obec v zastavûné ãásti obce osazení nadzemních hydrantÛ.

(5) Vypu‰tûní nebo jiné zásadní zmûny provozních
parametrÛ ovlivÀující funkãnost vodního zdroje, kter˘
obec stanovila pro potﬁeby ha‰ení poÏáru, musí jeho
vlastník nebo uÏivatel oznámit obci písemnû, a to nejpozdûji do tﬁí dnÛ.

âl. 4
Závûreãná ustanovení

(6) Obec podává neprodlenû zprávu o stavu vodního
zdroje s udáním dÛvodu a zpÛsobu zaji‰tûní náhradních
opatﬁení k zabezpeãení poÏární ochrany na místnû pﬁíslu‰né operaãní stﬁedisko Hasiãského záchranného sboru Stﬁedoãeského kraje.
(7) Obec ﬁe‰í skuteãnosti, kter˘mi vlastník nebo uÏivatel vodního zdroje urãeného k ha‰ení poÏáru znemoÏnil nebo omezil jeho vyuÏití pro potﬁeby jednotek poÏární ochrany.

(1) Pﬁehled zdrojÛ vody urãen˘ch k ha‰ení poÏárÛ na
území Stﬁedoãeského kraje je veden ﬁeditelstvím HZS
kraje.
(2) Obce provedou aktualizaci stávající dokumentace k zaji‰tûní vodních zdrojÛ a dal‰ích vodních zdrojÛ urãen˘ch k ha‰ení poÏárÛ v souladu s tímto naﬁízením.
(3) 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

