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NAŘÍZENÍ  LIBERECKÉHO  KRAJE  č. 5/2003

ze dne 4. listopadu 2003


kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu



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.
Úvodní ustanovení

§ 1

	Toto nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu. 


	Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu dle neveřejné přílohy tohoto nařízení odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba (dále jen vlastník nebo provozovatel).


§ 2

	Pro účely tohoto nařízení se rozumí
	stanovením podmínek požární bezpečnosti v budovách zvláštního významu - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany v těchto budovách, 

budovami zvláštního významu, budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat: 
	ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami,
ohrožení základních funkcí orgánů státní správy,
nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, 
jejichž funkce je v daném regionu dostupnými prostředky nenahraditelná.

§ 3
Členění budov zvláštního významu

Budovy zvláštního významu se člení na:
	budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami    Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.,
	zdravotnická zařízení – nemocnice    Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.,

	budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat ohrožení základních funkcí orgánů státní správy,
	budovy, u kterých by případný požár mohl znamenat nenahraditelné ztráty na kulturních památkách    Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.,
	budovy, jejichž funkce je v kraji dostupnými prostředky nenahraditelná.


§ 4
Operativní dokumentace budov zvláštního významu na území kraje

	Na základě tohoto nařízení a jím stanovených kritérií pro zatřídění Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) zpracovává a vede operativní dokumentaci „Neveřejný seznam budov zvláštního významu“.


	Způsob vedení, uložení a aktualizace operativní dokumentace je stanoven zvláštním právním předpisem   § 17 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 172 /2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..


	Operativní dokumentace „Neveřejný seznam budov zvláštního významu“ je přístupná zejména dotčeným orgánům kraje a osobám pověřených hejtmanem kraje, dotčeným orgánům obcí kraje a osobám pověřených starostou obce s rozšířenou působností, vedoucím složek integrovaného záchranného systému a kontrolním orgánům 4.



II.
Stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu 

§ 5

Vlastník nebo provozovatel budovy zvláštního významu (dále jen budova) je povinen vytvářet podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací   § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru., a to zejména tím, že 
	písemně stanoví podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany k provedení případného zásahu v budově zvláštního významu, zejména k překonání bezpečnostních bariér, které budou v takových budovách zřízeny apod.,
vymezí možná kolizní místa v budově z hlediska zásahu jednotky požární ochrany nebo místa, u kterých lze předpokládat komplikaci nebo neobvyklé podmínky pro zasahující jednotku požární ochrany. Při jejich vymezení spolupracovat s HZS LK,
neprodleně ohlásí na operační středisko HZS LK jakékoli změny týkající se obsahu dokumentů předaných HZS LK k bodu 1. a 2., dále změny na příjezdových komunikacích k budově, na nástupních plochách u budovy nebo v přístupu k nim, v příjezdu ke zdrojům vody pro hašení požárů pro budovu nebo jejich nedostatečnosti oproti původnímu stavu,
bude provádět pravidelné preventivní požární prohlídky ve lhůtách zkrácených na polovinu oproti lhůtám stanoveným právním předpisem, tzn. 1x za půl roku u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, 1x za tři měsíce u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a 1x za dva měsíce u činností s vysokým požárním nebezpečím,
	bude provádět kontrolu únikových komunikací, vnějších a vnitřních zásahových cest včetně žebříků, přístupnosti k nim, jejich provozuschopnosti (i v zimním období), správnost značení, ve lhůtě nejméně 1x měsíčně. 

§ 6

(1) Vlastník nebo provozovatel budovy, kterému vznikla povinnost zpracovat a vést dokumentaci zdolávání požárů podle zvláštního právního předpisu   § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru., může prokázat splnění podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce                v budovách podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) tohoto nařízení, předložením této dokumentace zdolávání požárů.


III.
Sankce

§ 7

Poruší-li vlastník nebo provozovatel budovy zvláštního významu, jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, podmínky stanovené tímto nařízením může mu být uložena pokuta podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

	Poruší-li vlastník budovy zvláštního významu, jako fyzická osoba, podmínky stanovené tímto nařízením může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.



IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8

	Vlastník nebo provozovatel zajistí vypracování aktualizované dokumentace stanovené §§ 4 a 5 tohoto nařízení nejpozději do 31. 3. 2004.


	Oznámení vlastníkovi nebo provozovateli o zařazení objektu do neveřejného seznamu budov zvláštního významu provádí Krajský úřad Libereckého kraje.


§ 9

Zrušuje se Nařízení Libereckého kraje č. 5/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu. 





§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni, kdy bude vyhlášen ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.

	Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje číslo 1201/03/RK ze dne 4. listopadu 2003. 







RNDr. Pavel Pavlík  v. r.
hejtman

Ing. Luděk Suchomel, MBA  v. r.
statutární zástupce hejtmana

