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Koncept Územního plánu města Brna
Brno
Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna
Statutární město Brno, MMB, OÚPR
Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením §12, odst.2,
písm. i) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31, odst.1, písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací
dokumentaci předloženou č.j. MMB/0008983/2011/Jaš dne 7.1.2011.
Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna se pro DOSS uskutečnilo
dne 22. února 2011.
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou:
V dalších stupních ÚPD požadujeme:
- zapracovat do dokumentace ÚP města Brna zónu havarijního plánování, stanovenou pro
objekt skupiny B dle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, pro firmu

Agrofert Holding, a.s., Obilní 30, Brno – Chrlice
- rozpracovat požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zejména požadavek § 29, odst. 1, písmeno k) – „zdroje vody pro hašení
požárů“, s upřednostněním využití nadzemních požárních hydrantů.
- konkretizovat opatření ochrany obyvatelstva Statutárním městem Brnem, uvedená v § 20
vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., zejména:
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b) zón havarijního plánování,
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e) skladování materiálu humanitární pomoci,
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií,
HZS JmK je připraven v případě potřeby konzultovat výše uvedené požadavky.
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