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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 
Krajské ředitelství 
Horova 1340/10 
40001   Ústí nad Labem 

 
 
Č.j.: HSUL – 462 – 2/IZS-2016    V Ústí nad Labem dne 20. 01. 2016 
Zpracoval: kpt. Mgr. Štěpán Krtek                                    Počet listů: 2 
 

  
ROZHODNUTÍ 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně 
a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 23 a § 95 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 

s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně a vyhláškou 
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 
č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška“), přeřazení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
(dále jen „JSDHO“) Prackovice nad Labem, z kategorie jednotek požární ochrany (dále jen 
„JPO“) V do kategorie JPO III/1, a to k datu 15. 02. 2016.   

Odůvodnění: 

Dne 10. 11. 2015 HZS Ústeckého kraje prostřednictvím územního odboru (dále jen „ÚO“) 
Litoměřice přijal „Žádost o přeřazení JSDH Prackovice n. L. do PO3“ ze dne 04. 11. 2015, 
č.j. 662/2015 (dále jen „návrh“) podaný obcí Prackovice nad Labem, Prackovice nad Labem č.p. 
54, 411 33 Prackovice nad Labem. Žádost se týká přeřazení JSDHO Prackovice 
nad Labem z kategorie JPO V do kategorie JPO III. 

Tímto úkonem bylo podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zahájeno Krajským ředitelstvím HZS Ústeckého kraje správní řízení ve věci změny 
zařazení JSDHO Prackovice nad Labem zřízené dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona o požární 
ochraně.  

Dne 08. 01. 2016 ÚO Litoměřice předal Krajskému ředitelství HZS Ústeckého kraje „Vyjádření 
HZS Ústeckého kraje, územního odboru Litoměřice k žádosti o změnu kategorie JPO Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Prackovice“ ze dne 08. 01. 2016 (dále jen „vyjádření“). 
Přílohami vyjádření je samotný návrh obce Prackovice a Usnesení zastupitelstva obce 
Prackovice nad Labem č. 4/2015 ze dne 02. 10. 2015, z jehož Usnesení k bodu 12. vyplývá, 
že zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem navrhované přeřazení schvaluje. ÚO Litoměřice, 
jako místně příslušný ÚO, vyslovil souhlas s přeřazením JSDHO Prackovice nad Labem 
do kategorie JPO III., na základě projednání věci se starostkou obce Prackovice nad Labem 
Mgr. Andreou Svobodovou Křešovou, místního šetření u JSDHO Prackovice nad Labem 
a zhodnocení podmínek plošného rozmístění a plošného pokrytí jednotkami požární ochrany 
daného území, a to za splnění následujících podmínek:  

• JSDHO Prackovice nad Labem doplní nominální početní stav jednotky požární ochrany 
v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky; 

• JSDHO Prackovice nad Labem doplní základní vybavení jednotky požární ochrany technikou 
a věcnými prostředky požární ochrany v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky; 
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• členové jednotky zařazení na funkcích velitel jednotky, velitel družstva a strojník získají 
odbornou způsobilost pro činnost v jednotce kategorie JPO III/1 v souladu s požadavky 
na odbornou způsobilost nejpozději do 12 měsíců od účinnosti rozhodnutí HZS Ústeckého 
kraje o zařazení JSDHO Prackovice nad Labem do kategorie JPO III/1. 

Zákon o požární ochraně v ustanovení § 29 stanovuje povinnosti obce v samostatné působnosti 
na úseku požární ochrany. Mimo jiné v ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) povinnost obce 
v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů 
obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém 
územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů 
a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní 
době obec poskytuje odměnu.  V ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) stanovuje povinnost obce 
v samostatné působnosti na úseku požární ochrany udržovat akceschopnost jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce. Podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. c) obec zabezpečuje odbornou 
přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

Vyhláška v příloze č. 4 – „Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany“, stanoví 
minimální početní stavy jednotlivých kategorií jednotek požární ochrany a jejich minimální 
vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

HZS Ústeckého kraje po posouzení předložených podkladů a v souladu s předpisy na úseku 
požární ochrany a s Nařízením Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární 
poplachový plán Ústeckého kraje a s Nařízením Ústeckého kraje č. 7/2011, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení plošného území Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany, a 
v neposlední řadě na základě analýzy dojezdových časů JSDHO Chotiměř, JSDHO Třebenice, 
JSDHO Terezín, JSDHO Bohušovice nad Ohří a JSDHO Litoměřice zařazených do kategorie 
JPO III/1 na území obce Prackovice nad Labem a jeho okolí, došel k závěru, že přeřazení 
JSDHO Prackovice 
nad Labem z kategorie JPO V do kategorie JPO III/1 je v souladu se zabezpečením požární 
ochrany v dané oblasti.  

V návaznosti na toto rozhodnutí bude provedena aktualizace Nařízení Ústeckého kraje 
č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje a v Nařízení Ústeckého 
kraje č. 7/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného území Ústeckého kraje 
jednotkami požární ochrany. 

Na základě výše uvedeného HZS Ústeckého kraje rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím ředitele Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje do 15-ti dnů ode dne jeho doručení. Včas podané odvolání 
má odkladný účinek.  

 plk. Ing. Roman Vyskočil 
vrchní rada 

ředitel HZS Ústeckého kraje 

podepsáno elektronicky 

Rozdělovník: 

1x obec Prackovice nad Labem 
1x Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje 
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1x ÚO Litoměřice 
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