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NÁZEV: 
Dohoda o spolupráci s HZS    

 

ANOTACE: 
Uzavření nové dohody o spolupráci mezi městem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Kraje Vysočina, tj. vzájemné nastavení a upřesnění spolupráce v rámci řešení mimořádných událostí ve 
smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), případně rizik souvisejících s provozem na 
komunikacích města Žďár nad Sázavou ve správě města Žďár nad Sázavou. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina, IČO 70885184 a Městem Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je 
vzájemné nastavení a upřesnění spolupráce mezi dotčenými stranami dohody v rámci řešení mimořádných 
událostí ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), případně rizik souvisejících s provozem na 
komunikacích města Žďár nad Sázavou ve správě města Žďár nad Sázavou. 
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Popis 
Tato dohoda ruší předchozí dohodu ze dne 15.08.2005. Dohoda upravuje spolupráci mezi dotčenými 
stranami dohody v rámci řešení mimořádných událostí, jsou aktualizována kontaktní  místa, ... viz příloha 
 
Geneze případu 
Předchozí dohoda uzavřena v roce 2005. 
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Ceska republika -
Hasicsky zachranny sbor 
Kraje Vysocina 
586 01 Jihlava 
Ke Skalce 4960/32 
586 04 Jihlava 
c.j. : HSJI-559-14/IZS-2018 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

c.j .: 

V-ytisk cislo: 1 
Pocet listu: 2 
Pocet prlloh: 2 

Dohoda o spolupr3ci 

mez1 

Ceskou republikou -
Hasicskym zachrannym sborem 

Kraje Vysocina 

a 

Mestem Zd'ar nad Sazavou 

Jihlava cerven 2018 



cu 
Strany dohody 

Ceska republika- Hasicsky zachranny sbor Kraje Vysocina, ICO 70885184, se sidlem, 
Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava zastoupeny reditelem Hasicskeho zachranneho sboru Kraje 
Vysocina plk. Mgr. Jirim Nemcem (dale jen ,HZS Kraje Vysocina"), 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou, ICO 00295841 , se sidlem, Zizkova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad 
Sazavou, zastoupena starostou Mgr. Zdenkem Navratilem, (dale jen ,Mesto Zd'ar nad 
Sazavou"), 

(dale jen ,strany dohody") 

se dohodly na nasledujicim. 

Cl. II 
Predmet dohody 

Pfedmetem tete dohody je vzajemne nastaveni a upfesneni spoluprace mezi dotcenymi 
stranami dohody v ramci feseni mimofadnych udalosti ve smyslu zakona c. 239/2000 Sb., 
0 integrovanem zachrannem systemu a 0 zmene nektefY'ch zakonu , ve zneni pozdejsich 
pfedpisu (dale jen ,zakon o IZS"), pfipadne rizik souvisejicich s provozem na komunikacich 
mesta Zd'ar nad Sazavou ve sprave mesta Zd'ar nad Sazavou. 

c1. 111 
Zavazky stran dohody a podminky jejich plneni 

A. HZS Kraje Vysocina zajisti: 
1. lnformovani prostrednictvim Krajskeho operacniho a informacniho stfediska HZS 

v Jihlave (dale jen ,KOPIS") pomoci kontaktu viz. pfiloha c. 2 Mesta Zd'ar nad 
Sazavou v pfipade skutecnosti, majicich vliv na bezpecnost provozu, 

2. v ramci likvidace nasledku dopravni nehody, kde zasahuji jednotky PO, ocisteni 
povrchu vozovky tak, aby byl umoznen alespon provizorni provoz na komunikaci , 

3. die moznosti odstraneni pfekazek v prujezdnosti vozovek prostfednictvim jednotek 
PO v koordinaci prostfednictvim KOPIS HZS a PCR, tak aby byl umoznen alespon 
provizorni provoz na komunikaci. 

B. Mesto Zd'ar nad Sazavou zajisti: 
1. bezodkladne poskytnuti inform ad na KOPIS viz. pfiloha c. 1, majicich vliv na 

sjizdnost a provoz komunikaci ve sprave mesta Zd'ar nad Sazavou, 
2. na vyzvu KOPIS die moznosti techniku na likvidaci uniku pohonnych hmot, oleju, 

pfipadne dalsich latek k ocisteni povrchu komunikace, ktere Mesto Zd'ar nad 
Sazavou spravuje, pfipadne dalsi techniku pro feseni mimoradne udalosti ve smyslu 
zakona o IZS, 

3. na vyzvu KOPIS pfednostne, v ramci svych technickych moznosti a bez zbytecne 
prodlevy sjizdnost komunikaci ve sprave mesta Zd'ar nad Sazavou souvisejicich 
s fesenim mimofadne udalosti pro potfebu jednotek PO, 

4. pripadnou konzultaci s HZS pro stanoveni priorit sjizdnosti vybranych komunikaci ve 
sprave mesta Zd'ar nad Sazavou, predevsim pfi reseni mimoradnych udalosti 
plosneho charakteru (napf. boufe, vitr atd.). 
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C. Strany dohody se dale dohodly na: 

1. tom, ze Mesto Zcfar nad Sazavou se touto dohodou nestava ostatni slozkou 
integrovaneho zachranneho systemu podle ustanoveni § 4 odst. 2 zakona o IZS, 

2. vzajemnem informovani o uzavirkach, opravach vozovek ve sprave Mesta Zd'ar nad 
Sazavou, 

3. vzajemne bezuplatne informovanosti a konzultacich v oblasti uzavi'enych vzajemnych 
zavazku, 

4. vzajemnem poskytovani odbornych materialu souvisejicich s predmetem dohody 
0 spolupraci pri priprave a skoleni personalu, 

5. informovani o zasadnich zmenach v systemu kontaktnich mist pro vyrozumeni, 
zmeny techniky pro vyzadovani spoluprace, 

6. tom, ze pripadne nahrady vydaju a skod vzniklych v souvislosti s poskytnutim osobni 
nebo vecne pomoci budou reseny v souladu s § 29 a§ 30 zakona c. 239/2000Sb., o 
integrovanem zachrannem systemu a 0 zmene nektefYCh zakonu, ve zneni 
pozdejsich predpisu. 

Cl. IV 
Zaverecna ustanoveni 

1. Dohoda se uzavira na dobu neurcitou ve dvou originalech, jeden pro kazdou stranu 
dohody. Zmeny a doplnky teto dohody mohou byt provedeny pouze pisemnymi 
a ocislovanymi dodatky. Aktualizace pfiloh, ktera nemeni podminky dohody, 
nevyzaduje uzavreni pisemneho dodatku k dohode. 

2. Soucasti dohody jsou prilohy: 

Pfiloha c. 1 - Adresaf kontaktnich mist HZS Kraje Vysocina. 

Pfiloha c. 2- Adresaf kontaktnich mist mesta Zcfar nad Sazavou. 

3. Tato dohoda soucasne rusi dohodu o spolupraci c. j . HSJI-77-44/1-IZS-2005 ze dne 
15. 08. 2005, uzavrenou mezi Mestem Zd'ar nad Sazavou a HZS Kraje Vysocina. 

4. Tato dohoda nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu stranou dohody, ktera 
dohodu podepisuje jako druha v poradi. Dohodu lze pisemne vypovedet s trimesicni 
vypovedni lhutou i bez uvedeni duvodu . Vypovedni lhuta zacina bezet prvnim dnem 
mesice, kterY nasleduje po dni doruceni vypovedi adresatovi. 

5. Strany dohody prohlasuji, ze tuto dohodu uzaviraji svobodne a vazne a po 
dukladnem seznameni se s jejim textem, s nimz souhlasi, coz potvrzuji nize svymi 
podpisy. 

V Jihlave dne .. ..... .. ......... . 

plk. Mgr. Jiri Nemec 
feditel HZS Kraje Vysocina 
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Ve Zd'are nad Sazavou dne ............. .. .. . . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta Mesta Zd'ar nad 

Sazavou 
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