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V. 

Platné znění vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn 

 

ČÁST PRVNÍ 

Platné znění § 12 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 12 

Doprava na místo zásahu 

(1) V případech, kdy není určena příslušným operačním střediskem trasa dopravy, určí 

ji velitel jednotky tak, aby byla co nejrychlejší. Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, 

použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné doplněné 

zvláštním výstražným světlem modré barvy a výstražné světelné zařízení (dále jen "vozidlo 

s právem přednostní jízdy"). 

 (2) Znemožní-li dopravu jednotky na místo zásahu porucha, nehoda, nesjízdnost 

komunikace nebo jiné závažné okolnosti, oznámí velitel jednotky, pokud to podmínky 

umožňují, tuto skutečnost příslušnému operačnímu středisku. Příslušné operační středisko 

rozhodne o dalším postupu. 

 (3) Zjistí-li jednotka během dopravy na místo zásahu ještě další požár nebo 

mimořádnou událost než ty, které byly ohlášeny, oznámí velitel jednotky tuto skutečnost 

příslušnému operačnímu středisku. Příslušné operační středisko určí, na kterém místě zasáhne 

jednotka nejdříve. To platí i v případě, dozví-li se příslušné operační středisko o dalším 

požáru nebo mimořádné události z jiného zdroje než od velitele jednotky. Jestliže velitel 

jednotky nemá možnost další požár nebo mimořádnou událost příslušnému operačnímu 

středisku oznámit, o tom, kde jednotka zasáhne nejdříve, rozhodne sám. § 12 
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ČÁST DRUHÁ 

Platné znění bodů 17 až 23 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

 

Příloha č. 1 

**** 

Kabina osádky 

17. Podle konstrukčního provedení kabiny osádky se antény vozidlových komunikačních 

prostředků umísťují tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná elektrická protiváha, tvořená 

kovovou konstrukcí střechy kabiny osádky nebo ukostřenou folií na nekovové konstrukci 

střechy kabiny osádky. 

18. Antény vozidlových komunikačních prostředků se na kabině osádky umísťují v takové 

vzdálenosti od konstrukčních prvků, zařízení, jiných prostředků a navzájem tak, aby 

činnost k nim připojených komunikačních prostředků nebyla konstrukčními prvky, 

zařízeními a jinými prostředky ovlivněna, a aby se neovlivňovaly navzájem. 

19. Umístěním antén vozidlových komunikačních prostředků a činností k nim připojených 

komunikačních prostředků nesmí být ovlivněna činnost zařízení a jiných prostředků 

zásahového požárního automobilu. 

20. Kabina osádky pro čtyři a více osob umožňuje montáž topení nezávislého na chodu 

motoru a jízdě. 

21. Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby 

neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu. 

22. V zásahovém požárním automobilu jsou nejméně dvě sedadla pro osádku. Při větším 

počtu sedadel pro osádku jsou tato umístěna tak, aby umožňovala sedět pouze čelem nebo 

zády ke směru jízdy. Všechna sedadla jsou vybavena opěrkami hlavy. 

23. Součástí zásahového požárního automobilu je zvláštní výstražné světelné zařízení modré 

barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením (dále jen „zvláštní výstražné zařízení“), 

které umožňuje reprodukci mluveného slova. U zásahového požárního automobilu lehké, 

střední a těžké hmotnostní třídy je světelná část zvláštního výstražného zařízení umístěna 

i na zádi karosérie. 
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