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NAŘÍZENÍ  LIBERECKÉHO  KRAJE  č. 3/2002

ze dne 5. února 2002, 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody
k hašení požárů 

Změna: 3/2003

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


    I.
Základní ustanovení

§ 1
Úvodní ustanovení


Účelem tohoto nařízení je stanovení podmínek ve smyslu zákona o požární ochraně, pro zabezpečení zdrojů vody pro hašení a záchranné práce na území Libereckého kraje.

	Zabezpečení zdrojů vody pro hašení a záchranné práce  je dáno normativními)  Např. ČSN 73 0773) požadavky pro jednotlivé druhy objektů, přičemž je přihlíženo k jejich požárnímu zatížení a zastavěné ploše objektu.


	Vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce je jednou ze základních povinností právnických osob, podnikajících fyzických osob a obcí stanovených zákonem o požární ochraně.


§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

	Zdrojem vody pro hašení požárů a záchranné práce (dále jen “vodní zdroj“):  vodní zdroj určený okresním úřadem.


	Dalším zdrojem vody pro hašení požárů: vodní zdroj, který nemá požadovanou normovou1) kapacitu; slouží jako nouzový vodní zdroj. 


	Čerpacím stanovištěm: zpevněná plošina u vodního zdroje, upravená pro bezpečné přistavení požárního čerpadla.


	Odběrným místem: místo vhodné k odběru vody pro hašení mobilní technikou nebo technickými prostředky požární ochrany.


	Víceúčelovým vodním zdrojem: vodní zdroj, který je upraven tak, aby mohl bez závad sloužit požárnímu zabezpečení i svému provoznímu účelu.




II.
Povinnosti orgánů státní správy a samosprávy

§ 3
Hasičský záchranný sbor kraje

Vede dokumentaci k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů. Dokumentace                 k zabezpečení zdrojů vody  k hašení požárů obsahuje určení vodních zdrojů, podmínky jejich  trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a  pro odběr vody, a způsob zabezpečení stanovených podmínek.
 
§ 4
Obec

Zabezpečuje vodní zdroje a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů.

	Tyto podmínky stanovuje v Požárním řádu obce. Požární řád obce stanovuje :
	přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
	stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky zajištění jejich trvalé  použitelnosti.


	Provede jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti vodních zdrojů, které jsou uvedeny v požárním řádu obce.



III.
Podmínky zabezpečení  a použitelnosti vodních zdrojů

§ 5
Zdroj vody pro hašení požárů a  záchranné práce

Za zdroje vody pro hašení požárů a záchranné práce se považují veškeré vodní zdroje, mající vnější odběrná místa, jsou určeny pro potřeby hašení požárů, jiné záchranné práce a cvičení jednotek požární ochrany či složek integrovaného záchranného systému a byly okresním úřadem, obcí, právnickou osobou nebo fyzickou podnikající osobou k tomuto účelu určeny.

	Vodní zdroje jsou podle charakteru rozděleny do následujících skupin:

	přírodní zdroje vody pro hašení požárů (např.rybníky, potoky, řeky apod.),
	umělé zdroje vody pro hašení požárů (např. požární nádrže, technologické zásobníky, vodojemy, koupaliště, jímky apod.),

požárně bezpečnostní zařízení, kterým se rozumí zařízení pro zásobování vodou (např. vnější požární vodovod včetně podzemních a nadzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů).

§ 6
Povinnosti vlastníků vodních zdrojů

Vlastník (správce, uživatel) vodních zdrojů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití vyhrazených druhů požární techniky a vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany k čerpání vody pro hašení požárů a záchranné práce.

	Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti s vodním zdrojem je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru či provedení jiných záchranných prací; o potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.


	Při cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení.


	Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost, rozhodne Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný.


§ 7
Podmínky trvalé použitelnosti zdrojů vody pro hašení požárů

Vlastník (správce, uživatel ) k trvalé použitelnosti zdrojů vody je povinen zajistit, aby:

	vodní zdroje trvale zajišťovaly  potřebnou dodávku vody pro hašení odběrem

požárním čerpadlem odpovídající normativním hodnotám1),

	byl zabezpečen trvalý dostatek vody pro hašení požárů v daném vodním zdroji; normativní) ČSN 73 6639) požadavek stanoví zabezpečení dostatečného množství vody pro hašení požárů na 355 dní v roce; doba akumulace předepsaného normativního1) množství vody v nádrži, tvořící odběrné místo, nemá přesáhnout 36 hodin,


	vnější odběrná místa byla zřizována až za hranicí požárně nebezpečného prostoru přilehlých objektů,


	k vnějším odběrným místům vody pro hašení požárů byl trvale zajištěn příjezd pro mobilní požární techniku, a to v šířce nejméně 3 m; v obtížně přístupných oblastech se situace posoudí individuálně po dohodě s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje; čerpací stanoviště nesmí být výše jak 6 m nad hladinou vodního zdroje, musí umožnit odběr vody požárním čerpadlem se savicí o největší délce 10 m a musí mít vytvořenu zábranu, zabraňující sjetí vozidla do vodního zdroje,


	všechna vnější odběrná místa byla označena tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel; hydranty na vodovodních sítích se označují normalizovanou tabulkou, čerpací stanoviště se označuje tabulkou s uvedením Požární voda a údaji o obsahu vodního zdroje, vydatnosti v litrech za vteřinu a sací hloubce,


	o dočasné vyřazení vodního zdroje z provozu (např. za účelem opravy) písemně požádal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje; zahájení povolených úprav telefonicky nahlásí na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a tamtéž ohlásí znovu uvedení vodního zdroje do provozu,


	u požárně bezpečnostního zařízení prováděl kontrolu provozuschopnosti požárně      bezpečnostního zařízení, a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.),  normativními požadavky1) a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace, anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší,


	v případě, že je požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí tuto skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit; provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a nouzově zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní opatření.



IV.
Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

§ 8
Sankce

Za porušení ustanovení tohoto nařízení právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou může být uložena pokuta podle zákona č.129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

	Porušení ustanovení tohoto nařízení fyzickou osobou může být postiženo podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.



V.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Kontrolou plnění povinností stanovených tímto nařízením je pověřen Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

(2) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bude vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.

(3) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje číslo 99/02/RK dne 5. února 2002, změna byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje číslo 1199/03/RK ze dne 4. listopadu 2003. 





RNDr. Pavel Pavlík  v. r.
hejtman


Ing. Luděk Suchomel  v. r.
statutární zástupce hejtmana


					





















	

