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3
NA¤ÍZENÍ
Olomouckého kraje ã. 3/2002
ze dne 12. prosince 2002,
kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany
v budovách zvlá‰tního v˘znamu
Rada Olomouckého kraje vydává sv˘m usnesením
ã. UR/41/38/2002 ze dne 12. 12. 2002 podle § 7 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „zákon o krajích“), k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen
„zákon o poÏární ochranû“), toto naﬁízení:
âÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§1
(1) Naﬁízení stanoví podmínky zabezpeãení poÏární
ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu.1)
(2) Za plnûní podmínek k zabezpeãení poÏární ochrany v budovách zvlá‰tního v˘znamu odpovídají právnické
osoby a podnikající fyzické osoby, které tyto budovy uÏívají k provozování ãinnosti. Provozuje-li ãinnost v budovách zvlá‰tního v˘znamu více právnick˘ch nebo podnikajících fyzick˘ch osob, plní povinnosti na úseku poÏární
ochrany na místech, které uÏívají spoleãnû, vlastník tûchto
prostor, není-li smlouvou mezi nimi urãeno jinak.2)
âÁST DRUHÁ
Vymezení budov zvlá‰tního v˘znamu
§2
(1) Pro úãely tohoto naﬁízení se rozumí budovami
zvlá‰tního v˘znamu budovy, u kter˘ch by jejich poÏár
mohl znamenat:
a) ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivotními potﬁebami,

1)

b) ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy,
c) nenahraditelné ztráty na kulturních památkách,
d) jejich ohroÏení, jestliÏe jde o budovy, jejichÏ
funkce je v území Olomouckého kraje nenahraditelná dostupn˘mi prostﬁedky.
(2) Za budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl
znamenat ohroÏení zásobování obyvatel základními Ïivotními potﬁebami3), se povaÏují:
a) budovy elektráren, slouÏící k dodávce energie ãi
její v˘robû, nebo budovy, na nichÏ uvedené funkce závisí, o v˘konu 200 MW a vy‰‰í,
b) rozvodny elektrické energie a transformovny
o napûtí 440 a 220 kV,
c) velmi vysokotlaké regulaãní stanice plynu s provozním pﬁetlakem nad 4,0 MPa – soubor strojního zaﬁízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního velmi vysokotlakého pﬁetlaku
plynu na velmi vysok˘ nebo vysok˘, popﬁ. stﬁední nebo nízk˘ v˘stupní pﬁetlak v souladu s pﬁedem nastaven˘mi hodnotami, vãetnû stavební
ãásti,
d) budovy tepláren, slouÏící k v˘robû a dodávce tepla pro 2000 bytov˘ch jednotek a více, nebo budovy, na nichÏ uvedené funkce závisí,
e) zdravotnická zaﬁízení – nemocnice4).
(3) Za budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl
znamenat ohroÏení základních funkcí orgánÛ státní správy, se povaÏují:
a) krajsk˘ úﬁad,
b) zemûmûﬁick˘ úﬁad a katastrální úﬁady,5)
c) âeská správa sociálního zabezpeãení,
d) archivy6) (budovy, ve kter˘ch jsou uloÏeny
archiválie – písemné, obrazové, zvukové a jiné
záznamy, které vze‰ly z ãinnosti státních orgá-

§ 27 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 8 naﬁízení vlády ã. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poÏární ochranû.
2)
§ 2 odst. 2 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
3)
Zákon ã. 241/2000 Sb., o hospodáﬁsk˘ch opatﬁeních pro krizové stavy.
4)
Zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
5)
Zákon ã. 359/1992 Sb., o zemûmûﬁick˘ch a katastrálních úﬁadech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
6)
Zákon ã. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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nÛ, obcí a jin˘ch právnick˘ch osob i z ãinnosti fyzick˘ch osob a které vzhledem ke svému
dokumentárnímu v˘znamu mají trvalou hodnotu),
e) krajská hygienická stanice.
(4) Za budovy, u kter˘ch by pﬁípadn˘ poÏár mohl
znamenat nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, se povaÏují 7):
a) budovy, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou,
b) budovy, v nichÏ jsou umístûny kulturní památky
nebo národní kulturní památky.
(5) Za budovy, jejichÏ funkce je v území Olomouckého kraje dostupn˘mi prostﬁedky nenahraditelná, se
povaÏují budovy, které nelze zaﬁadit podle § 2 odstavcÛ
2, 3 a 4 tohoto naﬁízení a které je nutné vzhledem k jejich dÛleÏitosti zaﬁadit do seznamu budov zvlá‰tního
v˘znamu, zejména objekty zdrojÛ pitné vody, telekomunikaãní objekty, objekty urãené k ochranû a ukrytí
obyvatel.
âÁST T¤ETÍ
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti,
podmínek pro ha‰ení poÏárÛ a pro záchranné práce
v budovách zvlá‰tního v˘znamu
§3
(1) K vytvoﬁení podmínek pro provedení rychlého
a úãinného zásahu, evakuace osob, zvíﬁat a materiálu
a záchrann˘ch prací [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, a § 11 vyhlá‰ky ã. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru] jsou v‰echny právnické a podnikající fyzické osoby provozující svoji ãinnost v budovách zvlá‰tního
v˘znamu povinny:
a) písemnû stanovit podmínky pro zaji‰tûní vstupu
jednotky poÏární ochrany k provedení pﬁípadného zásahu v budovû zvlá‰tního v˘znamu, zejména
k pﬁekonání bezpeãnostních bariér, které budou
v takov˘ch budovách zﬁízeny, apod.; tyto podklady pﬁedat Hasiãskému záchrannému sboru Olomouckého kraje (dále jen „HZS kraje“),

7)

âástka 3/2002

b) vymezit moÏná kolizní místa v budovû z hlediska
zásahu jednotky poÏární ochrany nebo místa,
u kter˘ch lze pﬁedpokládat komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku poÏární ochrany. Pﬁi jejich vymezení spolupracovat
s HZS kraje a podklady pﬁedat HZS kraje,
c) neprodlenû hlásit na operaãní stﬁedisko HZS
kraje jakékoli zmûny t˘kající se obsahu dokumentÛ pﬁedan˘ch HZS kraje k bodu 1. a 2., dále
zmûny na pﬁíjezdov˘ch komunikacích k budovû,
na nástupních plochách u budovy nebo v pﬁístupu k nim, v pﬁíjezdu ke zdrojÛm vody pro ha‰ení
poÏárÛ pro budovu nebo jejich nedostateãnosti
oproti pÛvodnímu stavu,
d) provádût pravidelné preventivní poÏární prohlídky ve lhÛtách zkrácen˘ch na polovinu oproti lhÛtám stanoven˘m ve vyhlá‰ce ministerstva vnitra
ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární
bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru
(vyhlá‰ka o poÏární prevenci),
e) provádût kontrolu únikov˘ch komunikací, vnûj‰ích a vnitﬁních zásahov˘ch cest vãetnû ÏebﬁíkÛ,
pﬁístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti
(i v zimním období) a správnost znaãení, v urãen˘ch lhÛtách, se doporuãuje nejménû 13 mûsíãnû. K plnûní této povinnosti urãit, o které ãásti
vnû i uvnitﬁ budovy se jedná, jaké nároky jsou na
nû kladeny a co pﬁedstavuje Ïádoucí stav.
(2) Právnické a podnikající fyzické osoby provozující
v budovách zvlá‰tního v˘znamu ãinnosti spadající do kategorie ãinností se zv˘‰en˘m nebo vysok˘m poÏárním nebezpeãím 8) jsou povinny, vedle plnûní povinností uveden˘ch v § 3 odst. 1, stanovit podmínky pro bezpeãn˘ pobyt
a pohyb osob v budovû. Pokud se bude jednat o budovy,
ve kter˘ch jsou sloÏité podmínky pro zásah 9), jsou tyto
osoby dále povinny provádût cviãn˘ poÏární poplach 10).
âÁST âTVRTÁ
ZpÛsob zabezpeãení povinností stanoven˘ch
podle § 3 tohoto naﬁízení
§4
(1) KaÏdá právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která vlastní nebo uÏívá 2) budovu (budovy)

Zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 4 odst. 1 písm. b), c) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
9)
§ 18 vyhl. ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
10)
§ 32 odst. 4 vyhl. ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci).
8)
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zvlá‰tního v˘znamu podle § 2 odstavce 1 tohoto naﬁízení,
vyhotoví seznam tûchto budov a za‰le jej Hasiãskému záchrannému sboru Olomouckého kraje 11) v termínu do
9 mûsícÛ ode dne nabytí úãinnosti tohoto naﬁízení. V seznamu bude uveden název budovy, její pﬁesná adresa,
údaj, zda se jedná o provozovatele nebo majitele budovy,
jeho název a pﬁesná adresa.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vlastní nebo uÏívá 2) budovu (budovy) zvlá‰tního v˘znamu podle § 2 odstavce 1 tohoto naﬁízení, zajistí
vypracování a vedení dokumentace podle § 3 tohoto
naﬁízení 12) v termínu do 9 mûsícÛ ode dne nabytí jeho
úãinnosti.

âÁST ·ESTÁ
Sankce
§6
Poru‰í-li provozovatel (vlastník) budovy zvlá‰tního
v˘znamu jako právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba podmínky stanovené tímto naﬁízením, mÛÏe mu
b˘t uloÏena pokuta podle ustanovení § 11 zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
âÁST SEDMÁ
Závûreãná ustanovení
§7

âÁST PÁTÁ
Seznam budov zvlá‰tního v˘znamu
§5
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Olomouckého kraje 13) vypracuje neveﬁejn˘ seznam budov zvlá‰tního v˘znamu
v termínu do 12 mûsícÛ ode dne nabytí úãinnosti tohoto
naﬁízení. Podkladem pro vypracování tohoto seznamu
budou zejména zaslané informace od právnick˘ch a podnikajících fyzick˘ch osob v souladu s § 4 odstavec 1 tohoto naﬁízení.

Ve sporn˘ch pﬁípadech (zejména ve vymezení budov
zvlá‰tního v˘znamu a zpÛsobu zabezpeãení podmínek
stanoven˘ch podle § 3 tohoto naﬁízení) rozhodne pﬁíslu‰n˘ orgán kraje.
§8
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pﬁedpisÛ Olomouckého kraje.

Ing. Jan Bﬁezina
hejtman
Ing. Vladimír Válek
zástupce hejtmana

11)
12)
13)
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§ 26 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 2 odst. 1 zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
§ 26 odst. 1 písm. i) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

