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Více informací k povinným přílohám k žádosti: 

3 Stanovisko HZS kraje 
4 Studie proveditelnosti 

 

Žádost o vydání Stanoviska HZS kraje musí být adresována v písemné nebo elektronické formě 

na HZS územně příslušného kraje. Postup HZS kraje při zpracování stanoviska pro žadatele o 

prostředky z IROP je uveden v příloze č. 11A Specifických pravidel. 

Vzor Stanoviska HZS kraje je uveden v příloze č. 7A Specifických pravidel. Žadatel vyplní oddíl 

II. a IV. Stanoviska. Přílohou žádosti o vydání Stanoviska je Studie proveditelnosti k projektu, 

vypracovaná v souladu s přílohou č. 4A Specifických pravidel. HZS kraje na vyžádání poskytne 

odborné konzultace k věcnému záměru projektového záměru také před zpracováním Studie 

proveditelnosti. 

Podmínky pro vydání souhlasného Stanoviska HZS 

1) Studie proveditelnosti projektu je v souladu s materiálem Ministerstva vnitra České 

republiky Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 

záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH 

obcí) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 

v období 2014 – 2020. Materiál  stanovuje závazný rámec pro čerpání finančních 

prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních 

složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 „Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP). Dokument je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-

odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx  

2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů je JPO II nebo JPO III. 

3) Dislokace jednotky je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, vymezené 

v příloze č. 5 Specifických pravidel této výzvy. 

4) Žadatel požaduje pořízení techniky podle normativu vybavení pro výkon činností 

podle definovaného rizika území a potřebnost vybavení byla posouzena HZS kraje. 

MV-generální ředitelství HZS ČR  schválilo 29. února 2016 aktualizované 

znění vzorových technických podmínek pro pořízení majetku jednotek SDH obcí v 

rámci jednotlivých normativů.  

Odchylky od uvedených vzorových technických podmínek jsou důvodem k nevydání stanoviska 

HZS kraje. Normativ vybavení pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných 

sněhových srážek a masivních námraz: 

DA – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí - varianta 1 (DA Z) 

DA – pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí - varianta 2 (DA T) 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/izs-a-jpo-dotace-a-granty-tp-da-z-irop-web-docx.aspx
https://www.hzscr.cz/soubor/tp-da-t-irop-web-docx.aspx

