
NAŘÍZENÍ 
kraje Vysočina 

ze dne 18. 4. 2006 
č. 1/2006 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany 

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

Čl. 1 
Základní pojmy 

 
(1) Plošným pokrytím území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné 

pokrytí“) se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje Vysočina (dále 
jen „kraj“) za účelem zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě 
požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“) 
v souladu se zvláštními právními předpisy1. 

 
(2) Kategorie JPO vyjadřuje její předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární 

zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního právního 
předpisu2. 

 
(3) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které JPO organizuje a plánuje pro zabezpečení 

účinného zásahu na katastrálním území pro zajištění plošného pokrytí. 
 
 

Čl. 2 
Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí 

 
(1) K zabezpečení plošného pokrytí vede Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina (dále 

jen „HZS“) dokumentaci (ostatní náležitosti dokumentace stanoví zvláštní právní 
předpis3): 

a) stanovení stupně nebezpečí katastrálních území obcí kraje, 
b) přiřazení JPO zabezpečujících plošné pokrytí v rámci prvního požárního 

poplachového stupně s dobou dojezdu pro jednotlivá katastrální území obcí kraje, 
c) přehled JPO s územní působností a JPO s místní působností, jejich vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany podle zvláštního právního 
předpisu4, 

d) seznamy JPO předurčených pro systémy záchranných prací zejména při 
dopravních nehodách, živelných pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva, 

e) požadavky na JPO příslušných územních odborů do sousedské pomoci, 
f) aktuální mapu plošného pokrytí, 
g) přehled předurčenosti JPO ke speciálním činnostem. 

 

                                                 
1 § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
2 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. 
4 Příloha č. 3 – 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 
č. 226/2005 Sb. 



(2) Dokumentace plošného pokrytí je členěna dle jednotlivých okresů kraje Havlíčkův 
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. 

 
(3) Dokumentace plošného pokrytí je v jednom kompletním vyhotovení trvale uložena 

v sídle HZS na KOPIS, a dále v jednom kompletním vyhotovení na odboru sekretariátu 
hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina. 

 
(4) Na územních odborech HZS je trvale uložena dílčí dokumentace plošného pokrytí 

týkající se příslušného území okresu. 
 
(5) Dokumentace plošného pokrytí je přístupná zejména pověřeným členům orgánů kraje 

a obcí, představitelům složek integrovaného záchranného sytému a kontrolním 
orgánům. 

 
(6) HZS zabezpečí, nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení, zaslání 

obcím kraje oznámení o zařazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce do 
příslušné kategorie JPO a dále jejich předurčenost ke speciálním činnostem ve smyslu 
Čl. 4 tohoto nařízení. 

 
(7) Obce, právnické a podnikající fyzické osoby hlásí neprodleně HZS změny rozhodné 

pro stanovení plošného pokrytí, jako například stupeň nebezpečí nebo akceschopnost 
JPO. Jedná-li se o plánované změny, hlásí je HZS vždy do 15. ledna příslušného 
kalendářního roku. 

 
(8) HZS odpovídá za řádné vedení dokumentace plošného pokrytí a v případě změn 

zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních předpisů. 
Mění-li se kritéria rozhodná pro stanovení stupně nebezpečí obce, podepisuje 
aktualizaci ředitel HZS. HZS zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným 
subjektům do 60 dní od nabytí platnosti příslušné aktualizace. 

 
 

Čl. 3 
Kategorie JPO 

 
Pro účely plošného pokrytí jsou JPO zařazeny do kategorií takto: 

a) jednotky s územní působností, které zasahují i mimo území zřizovatele: 

- JPO I  jednotka HZS, 
- JPO II/1, II/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů (dál jen „SDH“) obce, 
- JPO III/1,III/2 jednotka SDH obce, 

b) jednotky s místní působností, které zasahují na území svého zřizovatele: 

- JPO IV  jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 
- JPO V  jednotka SDH obce, 
- JPO VI  jednotka SDH podniku. 

 
 

Čl. 4 
Předurčenost JPO pro speciální činnosti 

 
Pro provádění speciálních činností například dopravní nehody, havárie nebezpečných látek, 
živelné pohromy jsou z kategorií JPO I, JPO II/1, JPO II/2, JPO III/1 a JPO III/2 vyčleněny 
jednotky požární ochrany, které jsou k těmto činnostem předurčeny svým vybavením 
a organizací. 
 



Čl. 5 
Spolupráce obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 
(1) Při zajištění plošného pokrytí obce, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a HZS 

vzájemně spolupracují. 
 
(2) V zájmu plošného pokrytí kraje uzavírá v případě potřeby HZS s obcemi, právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami dohody o spolupráci a vzájemné pomoci. 
 
 

Čl. 6 
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Výstavba a organizace JPO pro systém plošného pokrytí se od účinnosti tohoto 

nařízení realizuje postupně tak, aby plná garance záchrany životů a majetku občanů 
podle příloh vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, byla dosažena nejpozději 
v roce 2010. Orgány obcí, kraje a státní správy na úseku požární ochrany jsou povinny 
v zájmu záchrany a majetku občanů soustavně vytvářet podmínky k realizaci plošného 
pokrytí. 

 
(2) Rada kraje Vysočina tímto nařízením ruší nařízení Rady kraje Vysočina č. 1/2003, 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 
požární ochrany. 

 
(3) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje 

a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníků právních předpisů kraje. 
 
V Jihlavě, dne 18. 4. 2006 
 
 
 
 
 
 
          RNDr. Miloš Vystrčil v. r.             Ing. Václav Kodet v. r.  
          hejtman kraje Vysočina    náměstek hejtmana kraje Vysočina 
 


